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BÖLÜM 1. KURULUM
Metus Library server Microsoft Windows XP Pro SP2 ve Microsoft Windows Server 2003
işletim sistemlerini desteklemektedir. Metus Library client Microsoft Windows XP Pro,
Microsoft Windows Server 2003 ve Microsoft Vista işletim sistemlerini desteklemektedir.
Bunun dışında Metus Library’nin çalışabilmesi için veri tabanı altyapısına ihtiyaç vardır. Veri
tabanı olarak da Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 ve Oracle
desteklenmektedir. Metus Library programını kurmadan önce sunucu işletim sistemini doğru
seçtiğinizden emin olun. Bu aşamada işletim sistemlerinin sınırlamalarına dikkat edilmesi
gerekmektedir. Örneğin SQL Server 2000 Windows XP işletim sisteminde çalışmamaktadır.
Metus Library dongle ile korunmaktadır. Kırmızı ve mor olmak üzere iki tip dongle
bulunmaktadır. Kırmızı dongle ağ tipi ve mor dongle ise lokal tiptir. Kırmızı dongle da almış
olduğunuz Metus Library’nin içeriğine göre çeşitli kısıtlamalar vardır. Asset sayısı, Kullanıcı
sayısı, online erişime açık olması, MAS ve MPS sayısı, Arşivlenecek dosya boyutu gibi.
Metus Library’nin çalışabilmesi için öncelikle kutunun içinden çıkan Dongle’ın ağdaki bir
bilgisayara takılı olması gerekmektedir. Eğer tek kullanıcılı bir lisansa sahipseniz Dongle’ı
lokal bilgisayarınıza takmanız gerekmektedir. Her iki durumda da Licence Manager dongleın
takılı olduğu makinada kurulup çalışır hale getirilmelidir.
1.1 Licence Manager Kurulumu
1. CD'nin içinde gelen Licence Manager klasörünü açın.
2. Imsetup.exe dosyasını Dongle'ın takılacağı bilgisayarda çalıştırın.
3. Kurulum sırasında gelen Üçüncü ekranda Application mı yoksa Service olarak mı çalışmak
istediğinizi soracak. Burada Service (nhsrvice.exe)'yi seçin.
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4. Install/Update driver seçeneği ile licence dongleın driverini kurunuz.

5. Başka hiç bir değişiklik yapmadan kurulumu bitirin. Mor dongle kullanıcıları için Licence
Manager kurulumu bu maddede bitmektedir. 6, 7 ve 8. adımları lütfen atlayınız.
6. Daha sonra Licence Manager klasöründe bulunan "nhsrv.ini" dosyasını kopyalayıp
"C:\Program Files\Aladdin\HASP LM" klasörüne yapıştırın. Burada aynı dosyadan bir tane
daha vardır ve üzerine yazmak isteyecektir.Bu işlemi “Evet” diyerek onaylayın.
7. "C:\Program Files\Aladdin\HASP LM" klasöründeki "nhsrv.ini" dosyasını açın ve
"NHS_IP_LIMIT" nin karşısındaki IP adresini ağ yapınıza göre düzenleyin. Burada Metus
Library istemcilerinin bulundukları IP adres aralığı tanımlanmalıdır. 192.168.1.1 – 100
yazdığınızda 192.168.1.1 den 192.168.1.100 e kadar olan 100 makinada, sahip olunan lisans
adedine göre istemci kullanımı sağlanabilecektir.

8. Son olarak Servislerde "HASP Loader" servisini start durumuna getirin.
1.2 Microsoft SQL Server Kurulumu
Metus Library Microsoft SQL Server 2000 veya Microsoft SQL Server 2005 sürümleri ile
5

çalışmaktadır.
1.2.1 Microsoft SQL Server 2000 Kurulumu
1. SQL server kurulumuna başlayınız. Next butonu ile ilerleyiniz

2. Gelen ekranda kurulumun Local Computer’e yapılacağını belirtiniz

3. Gelen ekranda “Create a new instance of SQL Server, or Install client tools” seçeneğini
seçiniz.
4. User Information ekranında bir değişiklik yapmadan devam edebilirsiniz. Karşınıza gelen
Software License Agreement’i okuyup onayladıktan sonra kuruluma devam edebilirsiniz.
5. Installation Definition ekranında “Server and Client Tools” seçeneğini seçiniz.
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6. Next butonları ile bir değişiklik yapmadan şekildeki Setup Type ekranına kadar ilerleyiniz.
Bu ekranda Custom seçeneğini işaretleyiniz ve next ile ilerleyiniz.

7. Gelen “Select Components” ekranında “Full Text Seçeneğini” işaretleyiniz.

8. Services Accounts ekranında “Use the Local System Account” seçeneğini işaretleyip next ile
kuruluma devam ediniz.
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9. “Authentication Mode” ekranında “Mixed Mode” seçeneğini seçip “SA” kullanıcısı için bir
şifre belirleyin ve ilgili alanlara yazın. Bu şifreyi sonradan proje oluşturma aşamasında
kullanacaksınız.

10. “Collation Settings” ekranında kullanacağınız Database dilini seçiniz. Türkçe karakter desteği
için Turkish seçeneğini işaretleyiniz.
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11. Start Copying files ekranına kadar bir değişiklik yapmadan Next ile ilerleyin. Bu ekranda da
“Next” seöeneğini seçtikten sonra kurulum devam edecek ve dosyalar kopyalanmaya
başlayacaktır.
12. Kopyalama işlemleri bittikten sonra Finish ile kurulumu sonlandırınız.
13. Microsoft SQL Server 2000 kullanıldığında Service Pack 3A nın da kurulması gerekmektedir.
14. Microsoft SQL Service Pack 3A CD’sini bilgisayarınıza takıp setup.exe dosyasını
çalıştırdıktan sonra aşağıdaki ekrana kadar “Next” butonları ile ilerleyin. Bu ekranda Upgrade
Microsoft Search and apply SQL Server 2000 SP3 (required) seçeneğini seçiniz.

15. Finish butonu ile kurulum işlemini sonladırınız.

1.2.2 Microsoft SQL Server 2005 Kurulumu
1. Setup.exe dosyasına çift tıklayarak SQL 2005 Standart Kurulumuna başlayınız.
2. Karşınıza gelen End User License Agreement penceresinden lisans sözleşmesini
onaylayıp “Next” ile ilerledikten sonra Install butonu ile kuruluma başlayınız.
3. Gelen ekranda da Next ile ilerleyiniz.
4. Microsoft SQL Server Installation Wizard ekranında da kuruluma Next ile devam
ediniz.

5. Yapılan System Cofiguration Check işleminden sonra Next ile kuruluma devam
ediniz.
6. Kurulumunuz aşağıdaki ekranda bazı dosyaları kopyalayarak devam edecektir.
9

7. Registration Information ekranında Name ve Company alanlarını doldurup Next ile
ilerleyiniz.
8. Yüklenecek componentlerin seçileceği ekranda SQL Server Database Services
Analysis Services ve Workstation components kutucuklarını aşağıdaki gibi
işaretleyiniz ve Next butonu ile ilerleyiniz.

9. Gelen ekranda Instance Name “Default Instance” olarak seçilmelidir.
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10. Service Account seçimi yapılan ekranda Use the built-in System account seçeneğini
seçiniz ve Next ile ilerleyiniz.

11. Gelen Authentication Mode ekranında Mixed Mode işaretlenmelidir. Mixed modeun
seçilmesi ile aktif hale geçen alanlara SA kullanıcısı için belirlediğiniz bir şifre
yazınız. Bu şifre daha sonra Metus Library içerisinde proje oluşturmak için ihtiyaç
duyacağınız bir şifredir dolayısıyla unutmayacağınız bir şifre belirlemenizi tavsiye
ederiz. Şifrenizi belirledikten sonra Next butonu ile ilerleyiniz.

12. Collation Settings ekranında dil seçimini yapmanız gerekmektedir. Metus Library’yi
kullanmak istediğiniz Dil’e uygun dil seçimini yapınız ve altındaki kutucukların
hepsini boşaltınız.
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13. Karşınıza gelen ekranları Next ile onaylayarak en son gelen ekranda Install butonu ile
kopyalama işlemini başlatınız. Setup Progress uzun zaman alan bir süreçtir dolayısıyla
sürenin uzunluğundan dolayı endişe etmeyiniz.

14. Setup Progress tamamlandıktan sonra next butonu ile ilerleyip Finish butonu ile
kurulumunuzu sonlandırınız.
1.3 Metus Archive Server (MAS) Kurulumu
Dosyalarınızı arşivleyebilmeniz için MAS servisinin kurulu ve çalışır durumda olması
gerekmektedir. Kurulum için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.
1. Öncelikle .Net Framework 3.5’in bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir
2.CD’deki MAS.msi dosyasını Arşiv Sunucusu olarak kullanacağınız (arşiv disklerinizin
bağlı olduğu) bilgisayarda çift tıklayarak çalıştırın ve ekran yönergelerini izleyin.
3. Karşınıza gelen kullanıcı adı ve şifresi ekranında Kullanıcı adına eğer bilgisayarınız bir
workgroupa bağlı ise bilgisayar adı\kullanıcı adı ; eğer bir domainde ise
domainadı\kullanıcı adı yazılmalıdır. Şifre kısmına ise girilen yönetici kullanıcısının şifresi
yazılmalıdır.
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3. Tamam seçeneği ile kurulumu sonlandırın.
1.4 Metus Process Server (MPS) Kurulumu
Video dosyalarınızı farklı formatlara dönüştürmek, proxy çıkarmak gibi işlemleri yapabilmek
için MPS (Metus Process Server) sisteminizde veya netwok üzerinde bir bilgisayarda kurulu
olmalıdır.
1. Öncelikle .Net Framework 3.5’in bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir
2. CD’deki MPS.msi dosyasını İşlem Sunucusu olarak kullanacağınız bilgisayarda çift
tıklayarak çalıştırın ve ekran yönergelerini izleyin.
3. Karşınıza gelen kullanıcı adı ve şifresi ekranında Kullanıcı adına eğer bilgisayarınız bir
workgroupa bağlı ise bilgisayar adı\kullanıcı adı ; eğer bir domainde ise domain
adı\kullanıcı adı yazılmalıdır. Şifre kısmına ise girilen yönetici kullanıcısının şifresi
yazılmalıdır.
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Not : Bu alana girilecek kullanıcı administrator yetkili bir kullanıcı olmalıdır.
3. Tamam seçeneği ile kurulumu sonlandırın.
1.5 Metus Indexing Retrieval Servise (MIRS) Kurulumu
Image matching özelliğinin kullanılabilmesi için MIRS ve MIRS Manager servislerinin
kurulu olması gerekiyor. Ayrıca assetlerinin de indexlerinin çıkartılmış olması gerekiyor.
Index çıkarma işlemi MPS tarafından yapılmakta, resim arama ve eşleştirme işlemi de MIRS
ve MIRS Manager tarafından yapılmaktadır.
1. Öncelikle .Net Framework 3.5’in bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir
2. CD’deki MIRS.msi dosyasını Arşiv Sunucusu olarak kullanacağınız bilgisayarda ( ayrı bir
bilgisayarda tek başına çalışması tavsiye edilir) çift tıklayarak çalıştırın ve ekran yönergelerini
izleyin.
3. Karşınıza gelen kullanıcı adı ve şifresi ekranında Kullanıcı adına eğer bilgisayarınız bir
workgroupa bağlı ise bilgisayar adı\kullanıcı adı ; eğer bir domainde ise
domainadı\kullanıcı adı yazılmalıdır. Şifre kısmına ise girilen yönetici kullanıcısının şifresi
yazılmalıdır.

3. Tamam seçeneği ile kurulumu sonlandırın.
1.6 Metus Indexing Retrieval Service Manager (MIRS Manager) Kurulumu
Image matching özelliğinin kullanılabilmesi için MIRS ve MIRS Manager servislerinin
kurulu olması gerekiyor. Ayrıca assetlerinin de indexlerinin çıkartılmış olması gerekiyor.
Index çıkarma işlemi MPS tarafından yapılmakta, resim arama ve eşleştirme işlemi de MIRS
ve MIRS Manager tarafından yapılmaktadır.
1. Öncelikle .Net Framework 3.5’in bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir
2. CD’deki MIRS Manager.msi dosyasını MIRS Sunucusu olarak kullanacağınız
bilgisayarda çift tıklayarak çalıştırın ve ekran yönergelerini izleyin.
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3. Karşınıza gelen kullanıcı adı ve şifresi ekranında Kullanıcı adına eğer bilgisayarınız bir
workgroupa bağlı ise bilgisayar adı\kullanıcı adı ; eğer bir domainde ise
domainadı\kullanıcı adı yazılmalıdır. Şifre kısmına ise girilen yönetici kullanıcısının şifresi
yazılmalıdır.

3. Tamam seçeneği ile kurulumu sonlandırın.
1.7 Metus Service Starter (MSS) Kurulumu
MAS ve MPS Sevislerinin herhangi bir sebepten dolayı durması durumunda otomatik
olarak başlaması için MSS Servisinin kurulu olması gerekmektedir.
1. Öncelikle .Net Framework 3.5’in bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir.
2. CD’deki MSS.msi dosyasını MAS ve MPS yi kurduğunuz bilgisayarlara çift tıklayarak
çalıştırın ve ekran yönergelerini izleyin.
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1.8 Metus Library Kurulumu
Metus Library’nin kurulumu için öncelikle DirectX 9 ve .NetFramework 3.5’ın
bilgisayarınızda kurulu olması gerekmektedir. DirectX 9 ve .NetFramework 3.5 CD’nin
içinden çıkmaktadır.
1. CD-ROM’u sürücünüze takın. Öncelikle DirectX 9 ve .NetFramework 3.5’ı kurun(.Net
Framework 3.5 ın kurulumu uzun sürecektir endişe etmeyin.)
2. Daha sonra CD’deki Metus Library.msi dosyasını çift tıklayın ve ekran yönergelerini
izleyin.
3. Kurulum bitince Metus Library masaüstünüze bir kısayol ikonu koyacaktır. Bu ikona çift
tıklayarak Metus Library’i çalıştırın.
4. Karşınıza kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran gelecektir. Bu ekran sizin Metus Library’yi
hangi windows hesabı ile çalıştıracağınızı gösterir. Arşiv projeleri ile çalışılacaksa güvenlik
açısından buraya giriş yapmak zorunludur.Library projeleri için bu ekranı es geçebilirsiniz.
Beni hatırla kutucuğunu işaretleyerek bu sorunun bir kez daha sorulmasını engellemiş
olursunuz.
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BÖLÜM 2: GENEL BİLGİLER
1. TANIMLAR
2.1 Bin
İçerisinde sanal klasörler ve Asset nesnelerini barındıran nesnedir. Bin bir sanal klasör olarak
da düşünülebilir. Statik ve Dinamik olabilirler.
2.2 Dinamik Bin
Bir klasördeki dosyaları izleyen bin tipidir. Bu bine özelliklerden bir klasör yolu verilir. Artık
bu bine girildiği zaman o klasör içinde bulunan ve desteklenen dosya tipleri asset olarak
projeye eklenirler. Daha sonra da klasöre eklenen dosya tipleri otomatik olarak projeye
eklenir. Klasörle devamlı senkron halindedir.
2.3 Filtre Bin
Bir arama kriteri olarak çalşır. Örneğin Size>1000K diye bir kriter eklersek ve bu bini açarsak
içinde boyutu 1000 K’dan fazla olan bütün assetler listelenir. Bu bir tür dinamik bindir, yani
içeriği değişebilir. Bu bine kullanıcı asset ekleyemez. Projeye default olarak birkaç tane filtre
bini eklenmiştir. Bunlar Bu Hafta Eklenenler, Büyük Assetler, Çok Alınanlar, Çok İzlenenler,
Düzenlenmemiş Assetler ve Uzun Assetler binleridir. Kullanıcı istediği özelliklere göre filtre
binler oluşturabilir.
2.4 Şablon Bin
Kullanıcı şablonlarının bulunduğu bindir. Kullanıcı bu bine sadece şablonlarını ekleyebilir.
Bir projede birden fazla şablon bini olamaz. Şablon bininin içerisine bir şablon ekleyebilir, bu
şablona çeşitli metadata bilgileri girebilirsiniz. Bundan sonra projeye eklenecek bütün
assetlerde bu metadata alanları ve bilgileri otomatik olarak görünecektir. Bu özellik
istenmiyorsa Proje menüsünden Özellikler sekmesi içindeki Diğer kısmından deaktif
edilebilir.
2.5 Senkronize Bin
İki farklı lokasyonda çalışmakta olan projelerin bin içeriklerinin senkronize olmasını sağlayan
bin tipidir. Bin özellikleri içerisinde yapılan ayarlarla uzak noktadaki kaynak bin içerisindeki
orijinal medya, proxy medya, storyboard bilgileri ve metadata bilgilerinin herbirinin ayrı ayrı
veya tamamen hedef bin ile senkronize olabilmesi sağlanabilmektedir.
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2.6 Geri Dönüşüm Kutusu
Metus Library’de silinen tüm varlıkların aktarıldığı bindir. Silinen dosyalar tamamen
silinmeden önce Geri Dönüşüm Kutusuna aktarılır. Arşivdeki fiziksel dosya ancak asset Geri
Dönüşüm Kutusundan silinince silinir. Library projesinde dosyayı kaynakla birlikte sil
denilince hemen silinmez ve asset geri dönüşüm kutusuna gönderilir. Asset g eri d önüşüm
kutusundan silinince fiziksel dosya da silinir.
2.7 Dosya
Metus library projelerine eklenmemiş fiziksel dosyalardır. Video, resim, döküman, ses ve diğer tüm
dosyalar projelere eklenebilirler.

2.8 Asset
Dosyadan oluşturulmuş olan nesnedir ve fiziksel olarak yoktur. Sanal bir nesnedir. Bir
dosyadan farklı assetler oluşturulabilir. Herhangi bir medya nesnesinin (video dosyası, ses
dosyası, resim, dosyası, dokümanlar, tape kasetleri , kitaplar, vb.) ve bu nesne ile ilgili
metadata, kategori, proxy, storyboard gibi özniteliklerin eklenmesiyle Metus Library
programında oluşturulmuş olan nesnedir. Metus Library programındaki görünüşü aşağıdaki
gibidir. Video dosyalarını asset üzerinde play edebilirsiniz. Bir dosyadan birden fazla asset
versiyonu oluşturabilirsiniz.

Assetin üzerinde ki iconlar;
S_Dosyanın storyboard’unun olup olmadığını ifade eder. S harfinin koyu renkli olması dosyanın
storyboard’u olduğunu ifade eder.
P_ Dosyanın proksisi olup olmadığını ifade eder. P harfinin koyu renkli olması dosyanın proksisi
olduğunu ifade eder.
I_Dosyanın indeksinin yapılıp yapılmadığını ifade eder. I harfinin koyu renkli olması dosyanın
indeksinin yapıldığını ifade eder.
C_Dosyanın klip olup olmadığını ifade eder.
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İstediğiniz storyboard’u thumbnail olarak assete ekleyebilirsiniz.

2.9 Alanlar
Alan, Metus Library’de varlıkların üstverilerini (metadatalarını) tutmak için tanımlanmış
değişken bölgenin ismidir. Metus Library’de her projenin kendi metadata alanları vardır.
Dosya, Bin, Asset bazında Alanlar tanımlanabilirler.Alanlar çoklu dil özelliğine sahiptir.
Projeninin oluştuğu dile göre değişirler.
2.10 Proje
Metus Library’de Library, Arşiv ve şablon projeleri olmak üzere üç farklı proje tipi
bulunmaktadır. Library projesinde asseti oluşturulan dosyaların fiziksel lokasyonları
değişmez. Sadece metadataları ve kategorileri eklenmek üzere Assetleri oluşturulur. Arşiv
projesinde ise durum Library projesinden farklıdır. Arşivlenmesi istenen dosyalar tape ünitesi
veya diğer depolama birimleri içerisinde Metus Arşiv Sunucusunun kuralları* doğrultusunda
arşivlenir. Çalışma modeline göre başlangıç aşamasında doğru proje seçilmelidir. Şablon
Projesi ise isminden de anlaşılacağı gibi daha sonra oluşturulacak projelere atanmak üzere
oluşturulabilecek proje çeşididir.
Bir proje, veritabanı içerisinde tutulan asset bilgileri, ve fiziksel dosyalardan oluşur. Metus
Library’de tek bir proje ile çalışılabileceği gibi birden fazla proje ile de çalışılabilir.
*Kurallar; The administrator will decide which disks and tape units to choose for archiving. Then
MAS will archive to selected storage disks or tape cartrages either according to asset archiving date
(the date when user arhive file) or file creation date, depending on administrator options. So the
catalog will be look like this.
- Project GUID (special shared root foder for each disk )
o

F (Original Files)
•

2008 (Year)

•

03 ( Month)

o

Files

o

[optional] all metadata in xml files for each asset for any disasters of Database or for
converting to other systems otherthan Mets such as Apple Final Cut Server Mam

o

P (low-res proxies)
•

2008 (Year)

•

03 (Months)

o Proxy files
However, on the proect, the users can catalogue their assets entirely different from file
cataloguing depending on its needs. Users will not be aware of the files.
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2.11 Proje Gezgini
Proje içinde bulunan binlerin listelendiği penceredir. Proje Gezgini penceresi, bir proje
açıldığı zaman açık olarak gelir. Açık değilse Görünüm menüsünden Proje Gezgini
seçeneğine tıklayarak görünür duruma getirebilirsiniz. Proje Gezgininde bütün nesneler bir
ağaç yapısı şeklinde görüntülenir. Bu pencerede sadece Binler görüntülenebilir. Onların
içerisindeki assetler ise orta bölümde görüntülenecektir.
2.12 Başlangıç Sayfası
En son açılan projelerin adları, oluşturulma tarihleri ve bağlı kullanıcı sayısının
görüntülendiği listedir. Proje listesinde ‘Library’ projeleri mavi renkte, ‘Arşiv’ projeleri ise
kırmızı renkte gösterilir. Program başlatıldığında karşınıza gelen ilk ekrandır. Bu ekranda
çalışmak istenilen proje seçilir veya yeni proje oluşturulabilir. Çalışma sırasında bu sayfaya
ulaşmak için Görünüm menüsünden Başlangıç Sayfası seçilir
2.13 Klasör Gezgini
Klasör gezgini bir nevi klasik Windows gezgini gibidir. Metus Library dışında bilgisayarda
veya ağda bulunan, projede tanımlı uzantılara sahip her türlü video, ses, resim ve döküman
dosyalarının listelendiği penceredir. Klasör Gezgini proje açıldığında açık olarak görünür.
Açık değilse Görünüm menüsünden Klasör Gezgini seçeneğine tıklayarak görünür duruma
getirebilirsiniz. Seçilen klasör veya sürücü içerisindeki desteklenen dosyalar listelenir.
Varsayılan olarak Klasör Gezgini penceresinde sistem sürücüsü gösterilmez. Sistem
sürücüsünü görüntülemek için Araçlar menüsünden Seçenekler’e tıklayın. Sol taraftaki
listeden Çalışma Alanı’nı seçin. Sağ tarafta bulunan Klasör gezgininde sistem sürücüsünü
göster seçeneğinin yanındaki kutucuğu doldurun ve Tamam butonuna tıklayın.
2.14 Metadata
Bir proje içerisindeki video, ses, resim,döküman ve diğer dosyaların, dosyayı sonraki
aramalarda bulmak üzere, sistemde daha önce tanımlanmış ve kullanıcı tarafından daha sonra
tanımlanan tüm bilgileridir. Metus Library’de kullanıcı istediği kadar metadata tanımlayabilir
ve veri girişi yapabilir. Daha sonra bu bilgilerin her biri bir arama kriteri olarak kullanılabilir.
Sistem tarafından tanımlanmış programın ilk kurulumu ile gelen metadata alanları olduğu
gibi, kullanıcılar tarafından ihtiyaca göre metadata alanları da tanımlanabilir.
2.15 Kategori
Oluşturulan assetlerin herbirine bir kategori atayabilirsiniz. İsminden de anlaşılacağı gibi
ortak özellik içeren assetleri gruplandırmak üzere hazırlanmış bir yapıdır. Aynı metadata
alanlarında olduğu gibi sistem tarafından tanımlanmış standart kategorilere ek olarak kullanıcı
tarafından da kategoriler tanımlanabilir
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2.16 Arama
Metadaları atanmış olan assetler içerisinde belirlenen kriterler doğrultusunda arama
yapılabilmesini sağlayan penceredir. Basit, Gelişmiş ve Kategori olmak üç çeşit arama
seçeneği bulunur.
2.17 Önizleme Penceresi
Seçili olan assetin önizlemesinin yapıldığı penceredir. Listelenmiş olan assetin asset wiever
tarafından açılmadan aynı ekranda izlenebilmesini sağlayan penceredir.

2.18 Yerinde Oynat

Thumbnail modda bir assetin

ikonu çift tıklanarak video asseti izlenebilir.

2.19 Mesajlaşma Penceresi
Metus Library, ağda bulunan diğer çevrimiçi Library kullanıcılar ile mesajlaşmayı da
mümkün kılmaktadır. Bunun için sunucu bilgisayara MAS servisinin kurulmuş olması ve
Metus Library’nin seçenekler içinden Mesaj Sunucusunun seçilmiş olması gerekmektedir.
Görünüm menüsünden Mesajlaşma Penceresi seçilerek pencere aktif hale getirilebilir.
2.20 Playlist Düzenleyici
Playlist düzenleyicisi penceresinde arşiv içerisinde bulunan varlıkları yayına hazırlamak üzere
bir playlist oluşturabilmektedir. Playlist düzenleyicisi içerisinde arşivdeki varlıkları ve
desteklenen olayları kullanarak bir çalma listesi oluşturabilir. Bu çalma listesini ve liste
içerisindeki dosyaları yayın sunucusuna transfer edebilirsiniz.
2.21 İşleyiş Durumu
Arşivlenen, silinen, kesme ve proxy oluşturma gibi sistem tarafından yapılmakta olan veya
sıraya konan işlemlerin ilerleme ve başarı durumunu gösteren penceredir. İşleyiş durumu
penceresi hangi assetin işlem görmekte olduğu, ne işlemi yapıldığı, ilerleme durumu, işlemin
hangi sunucu da yapıldığı, durumu ve mesajı gösteren ekrandır.
2.22 Kullanıcılar ve Gruplar
Metus Library’de proje yöneticisi kullanıcı ve gruplar oluşturabilir ve bu kullanıcılara projede
okuma, silme, ekleme, düzenleme, talep etme yetkileri verebilir. Eğer ortamda bir domain
yapısı var ise kullanıcılar Active Directory’den de projeye aktarılabilirler. Böylece,
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kullanıcılara ve gruplara verilen haklar doğrultusunda sistemde bir güvenlik yapısı
oluşturulur. Proje Menüsü içerisinden Kullanıcılar ve Gruplar seçilerek bu pencereye ulaşılır.
Metus Library’de hiyerarşik bir güvenlik özelliği bulunmaktadır.
2.23 Desteklenen Dosyalar
Metus Library programı tarafından desteklenen dosya formatlarını video, ses, resim, döküman
ve wrapper bazında görüntüleyen ekrandır. Proje Menüsü içerisinden Desteklenen Dosyalar
seçilerek ulaşılır.
2.24 İşlemler Geçmişi
Metus Library’de proje içinde yapılmış olan işlemlerin tarih, kullanıcı adı, açıklama vb. gibi
kriterler bazında listelenmesini sağlayan bir analiz aracıdır. Proje menusu içerisinden İşlemler
Geçmişi seçilerek ulaşılır.
2.25 Görev Yönetimi
Metus Library programı içerisinde görevler oluşturulabilir ve bu görevler kullanıcılara atanabilir.
Bütün bu ayarlamaların yapıldığı pencere olan Görev Yönetimi penceresine Proje menüsü içerisinden
ulaşılabilir. Bu pencere içerisinde bir proje içinde oluşturulmuş kullanıcılara çeşitli görevler atayıp
daha sonra bu görevlerin tamamlanma durumlarını izleyebilirsiniz.Bu pencereye sadece yönetici
yetkisine sahip kullanıcılar erişebilirler.

2.26 Talepler
Metus Library programında kullanıcılar yetkileri dahilinde işlemler yapabilirler. Yetkileri
dahilinde olmayan işlemleri yapabilmek isteyen kullanıcılar talep etme yetkileri var ise bu tip
isteklerini sistem yöneticisinden talep ederek gerçekleştirebilirler.
2.27 Proje Özeti
Bir Projenin yöneticisi, türü, ismi, harddisk üzerinde kayıtlı olduğu yer ve proje
istatistiklerinin görüntülendiği ekrandır. Bu ekrana Proje menüsü içerisinde ulaşılabilir.
2.28 Proxy
Daha çok Server Client bazlı çalışmalarda, tape library arşivlemesi içerisine arşivleme yapılan
çalışmalarda
bant genişliği problemleri yaşamamak veya master dosyanın düşük
çözünürlüklü bir versiyonun daha hızlı bir şekilde görüntülemek için kullanılan ve Metus
Process Server tarafından istenilen formatta yaratılabilen bir video dosyasının daha düşük
çözünürlükte ve daha az yer kaplayan bir kopyasıdır.Metus online da sadece proxy si olan
dosyalar görüntülenir.
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2.29 Storyboard
Stroyboard, herhangi bir video içinden belli frame(kare)lerin resim olarak saklanmasıdır. Kullanıcı bu
resimler sayesinde videoyu izlemeden o video hakkında önbilgi edinebilir. Videonun resimlerden
oluşmuş bir özeti olarak da algılanabilir. Belirtilen kare, zaman aralığı ve ya sahne değişimine göre her
seferinde yeniden oluşturulabilir.

BÖLÜM 3. ÇABUK BAŞLANGIÇ
3.1 Yeni Proje Oluşturma
Metus Library’de proje ekleyebilmek için ağda veya lokal bilgisayarınızda SQL Server veya
Oracle’ın yüklü olması gerekmektedir. İki şekilde yeni proje eklenebilir.
1. Dosya menüsünden Yeni Proje’ye tıklayın.
2. Gelen ekranda Proje İsmi alanına projenin adını ve Yer alanına proje dosyasının
kaydedileceği yeri yazınız. Çok kullanıcılı yapılarda Yer’in paylaşıma açık ve güvenli olması
önemlidir. Proje dosyası kaybolursa üst menüden; Araçlar -> Proje dosyasız proje aç seçeneği
tıklanarak SQL sunucu seçilir gerekli bilgiler doldurularak varolan projeyi kullanmaya devam
ediyor. Yalnız projeye isim verirken dosya uzantısı (.mas ve .mlp) mutlaka yazılmalıdır.
3. Proje türü seçeneğinde projenin Arşiv, Library ya da Şablon Projesi mi olduğunu seçip İleri
butonuna tıklayın.
4. Bir sonraki ekranda SQL Server’ın adını yazın. Veya açılır kutuda listelenmiş olanlardan
birtanesini seçebilirsiniz. Bazı durumlarda SQL sunucunuz olsa bile açılır listede
sunucunuzun ismi gelmeyebilir. Bu durumda sunucu ismini yazarak işleme devam
edebilirsiniz.
5. Daha sonra SQL Server’da “sa” kullanıcısının kullanıcı adı ve şifresini yazın ve ileri
butonuna tıklayın. sa kullanıcısının yerine SQL Server içerisinde başka bir kullanıcı*
oluşturup onu da kullanabilirsiniz. (Yeterli IT bilgisine sahip olmayan kişilerin bu ikinci
seçeneği kullanmaları tavsiye edilmemektedir.)(* Bu kullanıcının DBCreator yetkisine sahip
olması gerekmektedir.)
6. En son olarak proje dosyasının yolu ve proje adını gösteren bir özet ekranında Son’a
tıklayın. Böylece yeni projeniz oluşacaktır
İkinci yol ise Başlangıç Sayfası’ndan Yeni Proje butonuna tıklayarak yukarıdaki adımları
takip etmektir.
3.2. Proje Açma
Metus Library’yi açtığınız zaman daha önce oluşturulan projeler açılmaz. İlk gelen pencere
Başlangıç Sayfasıdır. Bu sayfada daha önce açılmış olan projeler listelenir. Buradan açmak
istediğiniz projenin üstüne tıklayarak projelerinizi açabilirsiniz. Eğer açmak istediğiniz proje
burada görünmüyorsa ya Dosya menüsünden Proje Aç’a tıklayarak ya da Başlangıç
Sayfası’nın alt tarafında bulunan Proje Aç butonuna tıklayarak açmak istediğiniz projeyi
bulabilirsiniz.
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3.3 Kullanıcı Ekleme
Metus Library’nin içinde istediğiniz kadar kullanıcı oluşturabilir ve bu kullanıcılara çeşitli
seviyelerde yetkiler verebilirsiniz. Kullanıcılara Bin ve Asset bazında farklı yetkiler
tanımlayabilirsiniz. Yeni bir kullanıcı eklemek için:
1. Proje menüsünden Kullanıcılar ve Gruplar’a tıklayın.
2. Açılan pencereden Ekle butonuna tıklayın.
3. Kullanıcı Adı ve Parola alanına istediğiniz bir kullanıcı adını ve şifreyi yazabilirsiniz. Diğer
alanların doldurulması zorunlu değildir.
4. Tamam butonuna tıklayarak kullanıcı oluşturma işlemini tamamlayın.

3.4 Yeni Görev Ekleme
Metus Library’de kullanıcılara görevler verebilirsiniz. Görev Yönetimini kullanabilmek için
yönetici yetkisine sahip olmanız gerekmektedir.
1. Proje menüsünden Görev Yönetimi seçeneğine tıklayın.
2. Açılacak olan Görev Yöneticisi penceresinde Yürürlükteki Görevler sekmesinde Ekle
butonuna tıklayın.
3. Yeni Görev Oluştur penceresinde görevin Öncelik alanında öncelik derecesini, Son Gün
alanında görevin bitmesi gereken son gün ve saati belirleyebilirsiniz. Başlık kısmına,
verilecek olan görevin başlığını ve alt kısmına da açıklamasını yazın. Oluşturulma tarihi
otomatik olarak belirlenir ve değiştirilemez. Tamam butonu ile Yeni Görev Oluştur
penceresini kapatın.
4. Oluşturulan görevi aşağıda listelenmiş olan bütün kullanıcılar arasından atamak istediğiniz
kullanıcının ismini seçip ok butonu ile göreve atanmış kullanıcılar listesi tarafına geçirmeniz
yeterli olacaktır.
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3.5 Yeni Bin Ekleme
1-Library veya Arşiv projesinde çalışırken boş bir yere sağ tıklayarak menüden Yeni Bin
Ekle’ye tıklayın. Bin’in ismini yazın, Bin türünü seçin ve Tamam butonuna tıklayın.
Metus Library’de, bilgisayarınızda veya ağda bulunan bir klasörü Bin olarak ekleyebilirsiniz.
Bunun için çalıştığınız projede sağ tuş menüsünden Klasörü Bin Olarak Ekle seçeneğine
tıklayarak eklemek istediğiniz klasörü seçip Tamam butonuna tıklayın. Böylece, seçtiğiniz
klasör bin olarak eklenir ve klasörün içindeki dosyalar da asset olarak eklenecektir.
2- Library veya arşiv projesinde araç çubuğunda yeni bin’i simgesini işaretleyerek yeni bin
ekleyebilirsiniz.

3.6 Yeni Asset Ekleme
 Arşiv Projesinde asset ekleme
Asset eklemenin 4 yolu vardır;
1. Klasör Gezgininden Asset Ekleme
1.1. Metus Library penceresinde sol tarafta bulunan Klasör Gezgini penceresini açın.
1.2. Klasör Gezgini penceresindeki ağaç yapıdan bigisayarınızda veya ağda bulunan video,
ses, resim, döküman gibi dosyaları bulun.
1.3. Thumbnail’lerin üzerine sağ tıklayın ve Asset Oluştur seçeneğine tıklayın. Veya asset
oluşturmak istediğiniz Thumbnail’i istediğiniz projeye sürükleyerek asset oluşturabilirsiniz.
1.4. Açılan menüden hangi bin’de asset oluşturmak istiyorsanız o bini seçip Tamam butonuna
tıklayın.
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2. Sürükle-Bırak
Bilgisayarınızda veya ağda bulunan herhangi bir medya dosyasından asset oluşturmanın diğer
bir yolu da sürükle-bırak’tır. Bunun için asset oluştrumak istediğiniz dosyayı Windows
Gezigini penceresinden Metus Library’de kullandığınız projeye sürüklemeniz yeterlidir.
3. Proje İçinden Asset Ekleme
Asset eklemenin diğer bir yolu da çalıştığınız projede sağ tıklayarak Dosyayı Asset Olarak
Ekle seçeneğine tıklayabilirsiniz. Açılan menüden asset olarak eklemek istediğiniz dosyayı
seçip Aç butonuna tıklamalısınız.
4. Araç Çubuğunu Kullanarak Asset Ekleme
Araç çubuğu üzerinde bulunan dosya ekle butonuna bastığınızda karşınıza gelecek olan
windows explorer penceresinden assetini oluşturmak istediğiniz dosyayı seçerek yeni bir asset
oluşturabilirsiniz.

 Library Projesinde asset ekleme
Metus Library’de asset oluşturmanın birkaç yolu bulunmaktadır.
1. Klasör Gezgini’nden Sürükle-Bırak
Klasör gezgini penceresinde bilgisayarınızda veya network’te bulunan fiziksel dosyalar
görüntülenir. Klasör gezgini görünür durumda değilse Görünüm menüsünden Klasör Gezgini
seçeneğine tıklayarak görünür duruma getirebilirsiniz. Görüntülenen dosyalar Metus Library
içerisinde Dosyalar sekmesinde görünür. Klasör gezgininden asset oluşturmak istediğiniz
dosyaları veya klasörleri seçerek istediğiniz Library Projesine sürükleyebilirsiniz.
2. Klasör Gezgini’nden Context Menü
Klasör gezgini penceresinde bilgisayarınızda veya network’te bulunan fiziksel dosyalar
görüntülenir. Klasör gezgini görünür durumda değilse Görünüm menüsünden Klasör Gezgini
seçeneğine tıklayarak görünür duruma getirebilirsiniz. Görüntülenen dosyalar Metus Library
içerisinde Dosyalar sekmesinde görünür. Klasör gezgininden asset oluşturmak istediğiniz
dosyaları veya klasörleri seçerek dosyanın sağ tuş menüsünden Asset Oluştur seçeneğine
tıklayın. Seçili olan Library Projesinde Bin seçerek arşivlenmesini sağlayabilirsiniz.
Not: Desteklenen dosyalar
görüntülenmeyecektir

bölümünde

olmayan
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uzantılar

Klasör

Gezgininde

3. Uygulama Dışından Sürükle-Bırak
Windows gezgininde asset oluşturmak istediğiniz dosyaları veya klasörleri Metus
Library’deki Library projesine sürükleyin. Klasörlerden Bin, dosyalardan da yeni asset
oluşacaktır.
4. Library Projesinden Asset Oluşturma
Çalışmakta olduğunuz Library projesinde sağ tuş menüsünden ya da araç çubuğunda Dosyayı
Ekle butonuna basarak Library projesinde asset oluşturabilirsiniz.
Dosyayı Asset Olarak Ekle seçeneğine tıkladığınızda açılacak olan dosya gözatma
penceresinde asset olarak eklemek istediğiniz dosya veya dosyaları seçin ve Aç butonuna
tıklayın. Seçmiş olduğunuz dosyalar asset olarak eklenecektir.

Klasörü Bin Olarak Ekle seçeneğine tıkladığınız taktirde açılacak olan klasör gözatma
penceresinde bin olarak eklemek istediğiniz klasör veya klasörleri seçin ve Aç butonuna
tıklayın. Seçmiş olduğunuz klasörler genel bin olarak, içerisindeki dosyalar da asset olarak
eklenecektir
3.7 Master Assets
Master Asset, Metus’a atılan assetlerin kaynak dosyalarını ifade eder. Bir kaynak dosyadan
çok sayıda asset oluşturulabilir ancak bu assetlerin tek bir Master asset’i olur. Master asset’ler
proje gezgininde Master Assets adlı kırmızı bir binde bulunur ve çeşitli şekillerde
listelenebilir.
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Tarihe göre gruplamada önce yıl, altında ay şeklinde gruplanır ve o ay oluşturulan assetlerin
master assetleri listelenir.
Büyüklüğe göre ise MB cinsinden büyüklüğe göre listeler. Büyüklüğe göre grubunun
altındaki elemanları değiştirebilirsiniz. Değiştirmek için proje->Özellikler->Master Asset
Ayarları bölümünden istenildiği gibi değiştirilebilir. Bu konuya aşağıda değinilecektir.
Tipe Göre grubunda ise master assetler assetin tipine göre listelenir.

Master Asset

Master Asset Menüsü

Master asset üzerindeki mavi i harfi bu master assetin indexli olduğunu gösterir. Dolayısıyla
bu master assetin tüm assetleri indexli görünür.
Master assetler üzerinde kırmızı üstünde beyaz MASTER yazısı vardır.
Master Asset Üzerinde Yapılan Işlemler:
Aç: Master asseti AV’de izleme için açar.
Güvenlik: seçili assetler için güvenlik ayarları yapılır.
Index: seçili master assetlerin indexlerini çıkartır.
Sil: master asseti ilişkili tüm assetlerle beraber siler.
Kaynak ile Birlikte Sil: master asseti kaynak dosya ve ilişkili tüm assetlerle beraber siler.
İkinci kopya oluştur: ikinci kopya oluşturur.
Teybe Gönder: Tape kütüphanesine gönderir.
İlişkili assetleri bul: bu master asset kanak dosyasını kullanan tüm ilişkili assetleri bulur ve
arama sonuçları sayfasında listeler.
Özellikler: seçili master assetin özelliklerinin gösterildiği aşağıdaki pencereyi açar. Bu
özellikler menüsü master asset’e özgü bir menü değildir. Diğer tüm assetlerin de özellikleri
ayarlanabilir.
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Metadata sürümlemesini Aç seçeneği seçilirse. Asset metadatasında bir değişiklik olursa bu
değişiklikleri versiyon olarak saklar.
Asseti Koru seçeneği seçilirse bu asseti korumaya alır. Böylece başka kullanıcılar tarafından
bu assetin korumalı olduğu görülür. Korumalı assetler silinemez.
3.8 Yeni Alan Ekleme
Metus Library’de alan eklemenin iki yolu vardır.
1. Assetlerin özniteliklerinin listelendiği metadata penceresi içerisindeki Menu’den Yeni
Alan Oluştur seçeneğini tıklayınız.
2. Açılan pencereden tercih ettiğiniz Dil seçeneğini, Üst Alan kısmından eklemek istediğiniz
alanın hangi grubun altında olmasını istiyorsanız onu seçin. İsim alanına eklemek istediğiniz
alanın adını yazın. Türü kısmından da eklenecek olan alanın türünü ve kontrol tipini seçin.

4. Son olarak İleri butonuna tıklayarak Alan Düzenleme Sihirbazı ekranına geçin. Bu ekranda
Alanınızın özelliklerini belirleyin ve ileri butonu ile devam edin.
Alan özellikleri;
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Satır Yüksekliği; Oluşturulan alan eğer text alanıysa satır yüksekliğini belirtmeye yarar.
Görünür; Alanın metada penceresinde görünüp, görünmeyeceği anlamında gelir.
Salt Okunur; Alanda bir değişiklik yapılıp yapılamayacağı anlamına gelir.
Kopyalanabilir; Oluşturulan alanın kopyalanıp, kopyalanamayacağı anlamına gelir.
Kalın Yazı Tipi; Oluşturulan alanın yazı tipini belirtir.
Web’de Görünür; Oluşturulan alanın web’de görünüp, görünmeyeceği anlamına gelir.

5. Oluşturduğunuz alanın hangi tür nesneler için görünür olmasını istiyorsanız o kutucuklara
işaret koyarak SON butonu ile işlminizi tamamlayın.

6. Metadata penceresinde herhangi bir assete tıkladığınızda yeni eklediğiniz alanları
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göreceksiniz.
İkinci yöntem ise birinci yöntem ile hemen hemen aynı ancak işleme başlangıç aşamasında
Proje menusunden Alanlar seçeneği seçilerek Yeni Alan Oluştur tıklanmalıdır.
3.9 Alan Göster / Gizle
Bu bölüm ile Metus Library’de metadata penceresinde hangi alanın gösterilip
gösterilmeyeceğine karar verilebilir.
Menu menüsünden Alan Göster-Gizle seçeneğine tıklayarak pencereyi açabilirsiniz.
Görüntülenmesini istemediğiniz alanları Hızlı Bul alanına yazarak bulabilirsiniz. Daha sonra
bu alanların sol tarafındaki kutucukları boş duruma getirin ve Tamam butonuna tıklayın.
Böylece o alan seçilen assetlerde olsa bile metadata penceresinde görüntülenmeyecektir. Bu
özellik proje bazlıdır ve yapılan değişiklikler sadece aktif proje de geçerli olacaktır.

3.10 Kategori Ekleme
Metus Library sisteminde önceden tanımlanmış kategorileri ekleyebilir veya yeni kategoriler
oluşturabilirsiniz.
1. Yeni Kategori Eklemek
1.1 Kategoriler penceresinde sağ tuş menüsünden Kategorileri Ekle’ye tıklayın.
1.2 Oluşturmak istediğiniz kategorinin adını ve açıklamasını yazıp Tamam’ı tıklayın.
1.3 Son olarak Kapat butonuna tıklayın. Hazır kategoriler projeye eklenecektir.
Önceden tanımlanmış kategori paketlerinin dışında istediğiniz isimlerde kategoriler de
ekleyebilirsiniz. Bunun için;
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1. Kategoriler penceresinde sağ tuş menüsünden Proje Kategorileri’ne tıklayın.
2. Ekle butonuna tıklayın. Açılan pencerede bir kategori ismi yazın. İsterseniz açıklama da
yazabilirsiniz. Tamam’a tıklayın.
3. İsterseniz eklediğiniz kategorilere farklı renkler verebilirsiniz. Bunun için kategori seçili
iken Renk alanındaki butona tıklayarak istediğiniz bir rengi seçin ve OK tıklayın.
4. Kategoriler penceresindeki Güncelle butonuna tıklayın.
5. Son olarak Kapat butonuna tıklayın.

3.11 Önizleme
Metus Library’de video dosyalarınızı Asset Viewer dışında Önizleme penceresinden de
izleyebilirsiniz. Varsayılan olarak Önizleme penceresinde sadece proxy dosyaları
izlenebilmektedir. Eğer isterseniz orjinal dosyayı da Önizleme penceresinden izleyebilirsiniz.
Bunun için Araçlar menüsünden Seçenekler’e tıklayarak açılan pencereden Önizleme’yi
seçin. Proxy dosyası yoksa, önizleme ekranında orijinal dosyayı oynat yazısının yanındaki
kutucuğu dolu duruma getirin ve Tamam butonuna tıklayın. Artık herhangi bir assete
tıkladığınız zaman önizleme penceresinde orijinal dosyayı da izleyebileceksiniz.
Önizleme penceresini Görünüm menüsünden Önizleme seçeneğine tıklayarak veya Araç
çubuğundan seçerek de görünür duruma getirebilirsiniz.
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BÖLÜM 4. METUS LİBRARY KULLANIMI
4.1 Library Projesi’nde Çalışma
Library projesinde lokal bilgisayarda veya ağda bulunan herhangi bir video, ses, resim ya da
döküman dosyasından asset oluşturabilirsiniz. Oluşturulan assetler silindiği taktirde kaynak
dosyalar silinmeyecektir.
Assete sağ tıklayıp Diskteki Yerine Git’e tıklarsanız orjinal dosyanın nerede olduğunu
görebilirsiniz. Ancak orjinal dosyanın yerini, dosyanın adını veya yolunu değiştirirseniz ya da
dosyayı silerseniz Metus Library içinden bu dosyaya ulaşmak mümkün olmayacaktır.
4.2 Arşiv Projesi’nde Çalışma
Arşiv projesinde, arşivlenen her dosyanın orjinalinden hariç bir kopyası Arşiv Diski’nde veya
tanımlı tape kartuşu üzerinde oluşturulur. Arşiv Disklerinin yapılandırılması ile ilgili olarak
B4.26.2 maddesinde bulunan Arşiv Sunucuları bölümünü inceleyiniz. Bundan sonra dosyanın
orjinalini silseniz dahi arşiv diskinizde bulunan dosya silinmeyecektir. Metus Library’nin en
önemli özelliklerinden biri de arşivlenmiş olan dosyalara Metus Library dışında hiç bir
programdan erişilememesidir. Metus Library dosyaları arşivlerken kendi oluşturduğu bir
tüneli kullanır. Yine dosyalara erişirken bu tünel içinden ulaşır. Arşiv diskinizde bulanan bir
dosyayı alıp başka biryerde kullanmak istediğiniz taktirde assete sağ tıklayıp Dosyayı Al’a
tıklayabilirsiniz. Açılan Alım penceresinden Özel Klasör’e tıklayarak dosyayı nereye almak
istediğiniz belirleyebilirsiniz.
4.3 Kullanıcılar ve Gruplar
Metus Library server-client mimarisinde çalışabilen bir yapıdır. Metus Library içerisinde
farklı yetki seviyelerine sahip gruplar ve kullanıcılar oluşturulabilmektedir.
1. Kullanıcı Ekleme
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Kullanıcı eklemek için Proje menüsünden Kullanıcılar ve Gruplar seçeneğini seçiniz. Bu
ekranda Kullanıcılar sekmesinde iken Ekle butonuna basarak Kullanıcı Ekle penceresine
ulaşacaksınız. Tanımlamak istedeğiniz kullanıcının kişisel bilgilerini tanımladıktan sonra
Tamam butonu ile işleminizi onaylayınız.

2. Kullanıcı Silme
Kullanıcı silmek için kullanıcılar sekmesindeki kullanıcı listesinden silmek istediğiniz
kullanıcıyı seçin ve kaldır butonuna tıklayınız karşınıza gelen onay ekranında işleminiz
onaylayınız.
3. Kullanıcı Özellikleri
Herhangi bir kullanıcı seçili iken Özellikler butonuna tıkladığınızda o kullanıcının detaylı
bilgileri görüntülenir. Yönetici isterse buradan o kullanıcı ile ilgili bilgileri değiştirebilir.
4. Import - Export
Export butonuna tıklayarak oluşturduğunuz kullanıcıları .xml formatında kaydedebilirsiniz.
Daha sonra bu listeyi oluşturduğunuz başka projelerde Import butonuna tıklayarak yeniden
kullanabilirsiniz.
5. Active Directory’den Kullanıcı Ekleme
Eğer bir domain ortamında çalışıyorsanız, Active Directory’deki kullanıcılarınızı Metus
Library’ye ekleyebilirsiniz. Bunun için Kullanıcı ve Gruplar penceresinde alt tarafta bulunan
Aktif Dir’den Ekle butonuna tıklayın. Açılan pencerede Kullanıcı kısmına Active
Directory’den eklemek istediğiniz kullanıcı veya kullanıcıların adını yazarak Ara butonuna
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tıklayın. Eklemek istediğiniz kullanıcıyı bulduğunuzda üzerine tıklayarak Ekle butonuna
tıklayın. Tamam butonu ile kullanıcı ekleme işlemini bitirin.

6. Grup Ekleme
Yönetici, kullanıcı listesini oluşturduktan sonra isterse bu var olan kullanıcılardan gruplar da
oluşturabilir. Bir proje üzerinde birden fazla kullanıcıya aynı yetkiler verileceği zaman o
kullanıcılar bir gruba eklenir. Daha sonra verilecek yetkiler oluşturulan gruba verilir. Böylece
her kullanıcıya tek tek yetki vermektense yanlızca gruba yetki verilerek iş kolaylaştırılır. Grup
oluşturmak için; Proje menüsünden Kullanıcılar ve Gruplar seçeneğine tıklayın.Gruplar
sekmesinde Ekle butonuna tıklayın.
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Grup Adı kısmına gruba vermek istediğiniz adı yazın. Açıklama kısmına grubunuzu
tanımlayan bir açıklama yazabilirsiniz. Sol tarafta bulunan Tüm Kullanıcılar bölümünden o
gruba eklenecek olan kullanıcılar seçilir ve “>” butonu ile Bu Grubun Kullanıcıları bölümüne
eklenir. Tamam butonu ile Grup oluşturma işlemi tamamlanır.
7. Grup Silme
Grup silemek için kullanıcı ve gruplar penceresindeki gruplar sekmesinde grup seçilir ve
Kaldır butonuna tıklanır.
8. Grup Özellikleri
Gruplar sekmesinde Özellikler butonuna tıklayarak o grup ile ilgili detaylı bilgilere
erişebilirsiniz. Grup adını değiştirebilir, gruba ait kullanıcıları değiştirebilirsiniz.

4.4 Güvenlik ve Yetkilendirme
1. Bin ve Assetler İçin Güvenlik Ayarları
Metus Library’de yönetici haklarına sahip bir kullanıcı bin veya assetlere istediği kullanıcılar
için çeşitli seviyelerde yetkiler verebilir. Bunun için; bin veya assetin sağ tuş menüsünden
Güvenlik’e tıklayarak açılan menüden istediğimiz kullanıcı veya kullanıcıları ekleyerek, bu
kullanıcılara istediğiniz yetkileri verebilirsiniz. Güvenlik penceresinin alt kısmında bulunan
Güvenlik Ayarlarını Üstten Al seçeneğine tıklarsanız bir üstteki binin güvenlik ayarları bu bin
ve içindeki assetler için de geçerli olacaktır. Bu seçenek aksi belirtilmediği taktirde varsayılan
olarak geçerlidir.
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2. Proje İçin Güvenlik Ayarları
Güvenlik ayarlarını proje bazında da yapabilirsiniz. Bu sayede o proje içinde bulunan tüm bin
ve assetler bu güvenlik ayarlarından etkilenecektir. Proje genelinde güvenlik ayarları
yapabilmek için Proje menüsünden Güvenlik seçeneğine tıklayın. Bundan sonra yapmanız
gerekenler Bin güvenlik ayarları ile aynıdır. Bir kullanıcının güvenlik ayarlarını yapabilmesi
için proje yöneticisi olması gerekmektedir. Eğer belirtilmemişse, varsayılan olarak
Anonymous kullanıcısı proje yöneticisidir ve güvenlik ayarlarının hiçbir etkisi yoktur. Çünkü
herkes proje yöneticisi gibi görünür. Bir proje yöneticisi belirlemek için Proje menüsünden
Özellikler’e tıklayarak Proje Yöneticisi kısmından istediğiniz bir kullanıcıyı atayabilirsiniz.
Yetkilendirme dereceleri ve yetkileri aşağıdaki gibidir:
a. Okuma
Okuma yetkisine sahip bir kullanıcı aşağıdaki işlemleri yapabilir.
Bin ve assetleri görebilir ve bunlar arasında gezinebilir.
Bin ve assetlerin tüm metadatalarını ve kategorilerini görebilir ancak değiştiremez.
Asseti oynatabilir fakat herhangi bir değişiklik yapamaz. (In-out verme vs.)
Assetin storyboard’ını görebilir ama değiştiremez.

b. Ekleme

Ekleme yetkisine sahip bir kullanıcı aşağıdaki işlemleri yapabilir.
Eğer bir bine bu yetki verilmişse kullanıcı bu binin altına yeni bir bin, asset ya da
container ekleyebilir.
Eğer bir container’a yetki verilmişse, kullanıcı bu container’ın altına eklenebilecek
herhangi bir nesne ekleyebilir.
c. Düzenleme
-

Düzenleme yetkisine sahip bir kullanıcı aşağıdaki işlemleri yapabilir.
-

Bir binin “bin özelliklerini” değiştirebilir.
Herhangi bir bin, asset ve container’a metadata ekleyebilir veya silebilir.
Herhangi bir bin, asset ve container’a kategori ekleyebilir veya silebilir.
Storyboard çıkarabilir. Bu storyboraddan bir tanesini Thumbnail yapabilir.
Asseti edit edebilir
In-Out verebilir.
Master In-Out verebilir.
Sansür koyabilir.
Marker ekleyebilir.
Assetleri bir binden diğerine taşıyabilir.
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d. Silme
Silme yetkisine sahip bir kullanıcı aşağıdaki işlemleri yapabilir.
- Herhangi bir bin, asset ve container’ı silebilir.
e. Alma
Alma yetkisine sahip bir kullanıcı aşağıdaki işlemleri yapabilir.
- Arşiv projesinden bir asseti library projesine alabilir.
- Arşiv projesinden bir assetin kaynak dosyasını lokal bilgisayarına ya da ağdaki
başka bir bilgisayara (ör: PlayOut sistemi, Montaj sistemi, vs.) indirebilir.
f. Talep
İsteme yetkisine sahip bir kullanıcı aşağıdaki işlemleri yapabilir.
-

Yapmak istediği bir işlem için yetkisi yoksa bu işlemi yapmak için sistem
yöneticisinden talepte bulunabilir.

g. Yönetici
Yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı
gerçekleştirebilecek yetkilere sahiptir.

sistem

içerisindeki

tüm

fonksiyonları

4.5 Arşivleme
Metus Library’de dosyalar arşivlendiği zaman Arşiv Sunucuda, mevcut olduğu disk ya da
dizindeki dosyaların bir kopyası oluşturulur. Arşiv Projesinde assetler silindiği zaman bu
dosyayı kullanan tek asset bu ise Arşiv Sunucusu’ndaki dosyalar da silinecektir. Eğer bu
dosyayı kullanan başka assetler de varsa dosya silinmeyecektir. Dosyayı kullanan son asset
silinirken Metus Library kullanıcıyı uyaracaktır. Arşiv yapabilmeniz için öncelikle bir Arşiv
Projesi oluşturmalısınız ve bu projeye bir Arşiv Sunucusu atamalasınız.
Metus Library’de dosyaları arşivlemenin birkaç yolu vardır.
1. Library Projesinden Arşivleme
Library Projesinde oluşturduğunuz assetleri Arşiv Projesi’ne sürükleyip bırakarak arşiv
yapabilirsiniz. Assetleri tek tek veya bir Bin’i komple arşivleyebilirsiniz. Diğer bir yol ise
Library Projesindeki bir assetin sağ tuş menüsünden Arşivle seçeneğine tıklayarak Library
projesinin bağlı olduğu Arşiv projesinde arşivlenmesini sağlayabilirsiniz.
38

2. Windows Gezgininden Sürükle-bırak ile Arşivleme
Windows gezgininde arşivlemek istediğiniz dosyaları veya klasörleri Metus Library’deki
arşiv projesine sürükleyerek klasörlerin Bin olarak, dosyaların da asset olarak arşivlenmesini
sağlayabilirsiniz.
3. Arşiv Projesinden Arşivleme
Arşiv Projesinde sağ tuş menüsünden Dosya Arşivle’yi ya da araç çubuğundan Dosya
Arşivle’yi seçerek tek bir dosyayı arşivleyebilirsiniz. Veya Klasör Arşivle’yi seçerek
bilgisayarınızda veya ağda bulunan herhangi bir klasörü ve içindeki dosyaları
arşivleyebilirsiniz.

4. Klasör Gezgini’nden Arşivleme
Klasör gezgini penceresinde bilgisayarınızda veya network’te bulunan fiziksel dosyalar
görüntülenir. Klasör gezgini görünür durumda değilse Görünüm menüsünden Klasör Gezgini
seçeneğine tıklayarak görünür duruma getirebilirsiniz. Görüntülenen dosyalar Metus Library
içerisinde Dosyalar sekmesinde görünür. Klasör gezgininden arşivlemek istediğiniz dosyaları
veya klasörleri seçerek istediğiniz Arşiv Projesine sürükleyebilirsiniz. Veya dosyanın sağ tuş
menüsünden Arşivle seçeneğine tıklayarak seçili olan Arşiv Projesinde Bin seçilerek
arşivlenmesini sağlayabilirsiniz.
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5. Arşivdeki Assetleri Silme
Arşiv projesinde silmek istediğiniz asset veya assetleri seçerek Delete tuşuna basabilir veya
assetin sağ tuş menüsünden Sil seçeneğine tıklayarak assetleri silebilirsiniz. Arşiv
projesindeki assetleri silerken dikkat edilecek nokta asseti sildiğiniz zaman arşiv diskindeki
kaynak dosyanın da silineceğidir. Unutmayın bu işlemin geri dönüşü olmayabilir.
Not: Silinen assetler geri dönüşüm kutusuna taşınmaktadırlar.
4.6 Farklı Arşivleme

a. Library Projesinden Farklı Arşivleme
Arşivlenmek istenen assetin üzerine sağ tuş ile tıklanarak farklı arşivleme menüsüne ulaşılabilir. Bu
ekranda sol taraftaki arşiv projesinin içerisindeki arşivleme yapılacak bin seçilir. Bin seçiminden
sonra;
Storyboard seçeneğinde
Mevcut olanı arşivle : Mevcut storyboardun arşivlenip arşivlenmeyeceği belirlenir. Bu seçenek
işaretlendiğinde Library projesindeki storyboard assetin storyboardu olur.
Varsa mevcut storyboard’u arşivle, yoksa yeniden oluştur : Mevcut storyboardun arşivlenip
arşivlenmeyeceği ya da yoksa yeni storyboard oluşturup oluşturulmayacağı belirlenir.
Yeniden oluştur : Storyboard olsun olmasın yeniden oluşturmak istendiğinde işaretlenir.
Proxy seçeneğinde
Mevcut proksiyi arşivle : Mevcut proksinin arşivlenip arşivlenmeyeceği belirlenir.
Varsa mevcut proksiyi arşivle, yoksa proksi oluştur : Mevcut proksinin arşivlenip arşivlenmeyeceği ya
da yoksa yeni proksi oluşturup oluşturulmayacağı belirlenir.
Bütün assetler için her zaman yeni proksi oluştur : Yeniden proksi oluşturmak istendiğinde işaretlenir.
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Dönüştürme işaretli olursa dosya arşivlenirken istenilen profile dönüştürülerek arşivlenir. Eğer
dönüştürme seçilecekse hedef dönüştürme profili belirlenmelidir.
Kesme seçeneğinde sadece MarkIn-Ou t arası seçili ise asset d e belirtilen MarkIn v e MarkOu t arası;
sadece MasterIn-Out arası seçili ise sadece MasterIn ve MasterOut arası arşivlenir.
Kaynağı teybe arşivle seçili ise arşivleme sisteme bağlı teyp ünitesi içerisine olur. Arşivlenen öğelerin
kaynak dosyalarını sil seçeneği işaretli ise arşivlenen dosya bulunduğu sürücüden silinecektir.

b. Klasör Gezgini’nden Arşivleme
Klasör gezgini penceresinde bilgisayarınızda veya network’te bulunan fiziksel dosyalar
görüntülenir. Klasör gezgini görünür durumda değilse Görünüm menüsünden Klasör Gezgini
seçeneğine tıklayarak görünür duruma getirebilirsiniz. Görüntülenen dosyalar Metus Library
içerisinde Dosyalar sekmesinde görünür. Dosyanın sağ tuş menüsünden Farklı Arşivle
seçeneğine tıklayarak seçili olan Arşiv Projesinde Bin seçilerek arşivlenmesini
sağlayabilirsiniz.
4.7 Metadata Alanları
Metus Library’de her nesnenin metadataları (üstveri) vardır. Bu metadataların tutulduğu
birimlere alan adı verilir. Metadata nesneleri içerdikleri özelliklere göre sınıflandırmak ve
çalışma esnasında belli özellikler içeren assetlere ulaşmak için kullanılmaktadır. Her projenin
kendi metadata alanları bulunmaktadır. Metadata alanlarını sadece yönetici yetkisine sahip
kullanıcılar yönetebilir.
Alanlara ulaşmak için Proje menüsünden Alanlar>Tüm Alanlar seçeneğine tıklayabilir veya
Metadata penceresinde Menu>Tüm Alanlar seçeneğini seçebilirsiniz. Bu şekilde Alan
düzenleme sihirbazına ulaşabilirsiniz.

41

Alanlar için kullanım kolaylığı sağlamak açısından çeşitli tipler belirlenmiştir. Bu tipler ve
açıklamaları aşağıda verilmiştir.
a. Boolean : Boolean alan türü doğru veya yanlış olmak üzere iki farklı değer alır. Proje
menüsünden Alanlar>Tüm Alanlar’a tıklayın. Ekle penceresinde Üst alan olarak herhangi bir
kategori seçin ve bir Alan Adı belirleyin. Türü alanında Boolean seçin. Bu alan için bir
kontrol seçin alanında CheckBox seçerseniz metadata penceresinde bu alanın karşısında bir
kutucuk görünür. Bu kutucuk seçili olursa doğru, seçili olmazsa yanlış olduğunu gösterir.
b. Date : Bu alan türü tarih bilgisi girilmesini sağlar. Bu alan için kontrol tipi olarak
DatePicker veya DateTimePicker kontrolü seçilebilir. Metadata penceresinde bir alan
seçeceğiniz zaman bu alana tıkladığınızda küçük bir takvim açılır ve buradan istediğiniz tarihi
seçebilirsiniz.Today’ı işaretlerseniz tarih olarak assetin eklendiği tarihi otomatik olarak seçer.
c. Group : Group alan türünde yeni bir grup oluşturulur ve bu grubun altına yeni alanlar
eklenebilir. Proje menüsünden Alanlar>Tüm Alanlar’a tıklayın. Alan Ekle penceresinde Üst
alan olarak herhangi bir kategori seçin ve bir Alan Adı belirleyin. Türü alanında Group
seçin.Yeni bir alan eklemek için yukarıdaki adımları tekrarlayın ve Türü kısmında istediğiniz
birini seçin. Üst alan olarak da Group olarak eklediğiniz alanı seçin ve OK ile pencereyi
kapatın.
d. Number : Number alan türü sadece sayısal değerler alır. Number alanı için çeşitli
kontroller verilebilir.Proje menüsünden Alanlar>Tüm Alanlar’a tıklayın. Alan Ekle
penceresinde Üst alan olarak herhangi bir kategori seçin ve bir Alan Adı belirleyin. Türü
alanında Number seçin. Bu alan için bir kontrol seçin alanında;
NumericBox seçerseniz metadata penceresinde bu alanın karşısında istediğiniz sayısal değeri
girebilirsiniz.
CalculatorBox seçerseniz metadata penceresinde bu alanın karşısındaki kutuya tıkladığınızda
bir hesap makinesi açılır.
DropDown seçilirse önceden birtakım sayılar belirleyebilir ve metadata penceresinde bu
alanın karşısındaki açılır kutudan herhangi bir asset için bu değerlerden birisini seçebilirsiniz.
ColorBox seçerseniz metadata penceresinde bu alanın karşısında bir açılır menü görünür. Bu
menüden asset için bir renk belirleyebilirsiniz.
e. String : String alan türünde her türlü değeri girebilirsiniz. Bu alan tipi için çeşitli kontroller
verebilirsiniz. Proje menüsünden Alanlar>Tüm Alanlar’a tıklayın. Alan Ekle penceresinde
Üst alan olarak herhangi bir kategori seçin ve bir Alan Adı belirleyin. Türü alanında String
seçin. Bu alan için bir kontrol seçin alanında;
TextBox seçerseniz metadata penceresinde bu alana istediğiniz karakteri (harf + rakam)
girebilirsiniz.
MemoBox seçerseniz metadata penceresinde bu alana istediğiniz karakteri (harf + rakam)
girebilirsiniz. Karakter sayısında bir sınırlama yoktur. Satır yüksekliğini arttırabilirsiniz.
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DropDown seçilirse önceden birtakım veriler belirleyebilir ve metadata penceresinde bu
alanın karşısındaki açılır kutudan herhangi bir asset için bu değerlerden birisini seçebilirsiniz.
MultiValue seçilirse metadata penceresinde bu alan için birden fazla içerik belirleyebilirsiniz.
CheckedList seçilirse bu alan için önceden bir içerik belirlemeniz gerekmektedir. Metadata
penceresinde bu alanın karşısındaki açılır kutuya tıkladığınızda belirlemiş olduğunuz içerik
seçmeli kutular şeklinde görünecektir. Bu listeden bir veya birkaç tane içeriği seçerek asset
için birden fazla değer verebilirsiniz.
Link seçilirse bu alana bir link bilgisi yazabilirsiniz. Yazılı değerin üzerine iki kere tıklayarak
o adrese ulaşabilirsiniz.
Email seçilirse bu alana bir e-mail adresi yazabilirsiniz. Yazılı adresin üzerine iki kere
tıklayarak o adrese mail yollayabilirsiniz.
f. Time : Time alan türünde saat, dakika ve saniye şeklinde bir zaman belirleyebilirsiniz.
Sadece TimePicker kontrolü seçilebilir. Proje menüsünden Alanlar>Tüm Alanlar’a tıklayın.
Alan Ekle penceresinde Üst alan olarak herhangi bir kategori seçin ve bir Alan Adı belirleyin.
Türü alanında Time seçin.
g. Text : Bu alan türünde sınırsız sayıda karakter girilebilir. Text alan türü her türlü değeri
alabilir. Yalnızca MemoBox kontrolü seçilebilir. Bu alan türü aramada kriter olarak
seçildiğinde eşittir (=) kullanılmaz.
h. List : List alan tipi ,satır ve sütunlardan oluşan bir grid alan tipidir. Birden fazla alan bu
alan içerisine eklenerek bir alanlar listesi oluşturulur. Bunun için; Proje menüsünden
Alanlar>Tüm Alanlar’a tıklayın. Alan Ekle penceresinde Üst alan olarak herhangi bir
kategori seçin ve bir Alan Adı belirleyin. Türü alanında List seçin. İleri butonu ile eklediğiniz
Alan için kolonları belirleyeceğiniz menuye ulaşacaksınız. Bu ekranda Ekle butonu ile List
alanınınız içerisinde bulunmasını istediğiniz alanları Listenize ekleyebilirsiniz.
ı. Image : Image alan türü ile içeriğine Resim atayabileceğiniz bir alan tanımlayabilirsiniz.
Bunun için; Proje menüsünden Alanlar>Tüm Alanlar’a tıklayın. Alan Ekle penceresinde Üst
alan olarak herhangi bir kategori seçin ve bir Alan Adı belirleyin. Türü alanında Image seçin.
4.8 Eklenen Alanların Metadata Penceresinde Gösterilmesi
Yeni bir alan ekledikten sonra isterseniz bu alanın metadata penceresinde görünmesini
sağlayabilirsiniz.
Proje menüsünden Alanlar’a tıklayın. Hızlı Bul alanına, eklemiş olduğunuz alanın adını
yazın. Alan Adı kolonunda eklediğiniz alanın adını gördüğünüzden emin olun. Bu alanın
karşısındaki kutulara tıklayarak, eklediğiniz alanın Dosya, Bin, Container, Asset (Ses, Video,
Resim, Döküman) herhangi birinde veya hepsinde görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu
kutulardan herhangi birine veya birkaçına tıkladıktan sonra OK butonu ile Alanlar penceresini
kapatın. Metadata penceresinde görüntülenmesini sağladığınız alanlar varsayılan olarak boş
olduğu için Metadata penceresinde görünmeyecektir. Görünmesini sağlamak için; Metadata
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penceresinin üst kısmında bulunan Boş Alanları Göster butonuna tıklayabilirsiniz.
4.9 Metadata Penceresi
Metadata penceresi, seçilen asset ya da assetlerin üstveri (metadata) bilgilerinin listelendiği
penceredir. Bu alanda assetler için belirlemiş olduğunuz metadata bilgilerini arama kriteri
olarak kullanabilirsiniz.
Asset’e metadata eklemek için;
Metadata eklenecek asset veya assetleri seçin. Metadata penceresi açık değilse Görünüm
menüsünden Metadata’ya tıklayarak metadata penceresini açın. Metadata penceresinde sağ
tuş ile Alan Ekle’ye tıklayın. Burada tüm metadata alanlarının bulunduğu bir pencere açılır.

Hızlı Bul bölümünden eklenecek olan alanın ismini yazarak ekleyeceğiniz alanı seçin ve Ekle
butonuna tıklayın ve Metadata Alanları penceresini kapatın.
4.10 Metadata Penceresinde Filtreleme
Metadata penceresinde istenilen alanların gösterilip istenilen alanların da gösterilmemesi
mümkündür. Metadata penceresinin üst kısmında bulunan butonlar vasıtasıyla aşağıdaki
kontrolleri sağlayabilirsiniz.
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Metadata tablarına yeni group ekler.
Metadata tablarına yeni alan ekler.
Metadata tablarına yeni alan ekler.
Metadata tablarına yeni alan eklemek için alanlar listesini açar..
Seçili Group’u kapatır.
Proje Grouplarını gösterir
Yeni Alan oluşturulmasını sağlar.
Alan tanım paketlerinin oluşturulduğu ekranı açar.
Alan tanımlarının birbirine bağlanabildiği Alan Tanımları Bağlama
ekranını açar.
Gösterilecek veya Gizlenecek alanları seçebilirsiniz.
Tüm Metadata Alanlarını görüntülemenizi sağlar.
Bütün Metadatayı Tek Tab İçinde Göster

-

-

-

-

Bütün Metadatayı Tek Tab İçinde Göster : Metadataları grouplar halinde değil tek bir
tab halinde görmenizi sağlar
Boş Alanları Göster: Yeni bir metadata alanı eklediğinizde bu alan varsayılan olarak
boş geliyorsa alanı görmeniz mümkün olmayacaktır. Boş Alanları Göster butonuna
tıkladığınızda eklemiş olduğunuz alan görünür olacaktır.
Sistem Alanlarını Göster: Metus Library’nin işleyişi düzenlemesi için kullandığı
alanlar sistem alanları olarak adlandırılır. Bu alanların görüntülenmesini istiyorsunuz
bu seçeneği seçmelisiniz.
Salt okunur alanlar: Kullanıcı tarafından değiştirilmesi mümkün olmayan alanları
gösterir.
Bütün Tabları Tek Pencerede Sırala : Metus Library Metadata alanlarında Groupları
farklı pencerelerde gösterebilirsiniz. Bu seçenek işaretli değilse istenilen tab farklı
pencerede gösterilebilir.
Boş Tabları Kaldır : İçeriği dolu olmayan tabların görünmesini engeller.
Arama değerlerine Git : Yapılan aramada aranan keywordun olduğu alanı
parlaklaştırır.

4.11 Alma (Retrieve)
Arşiv projesindeki bir dosyaya Metus Library dışından erişmek mümkün değildir. Bundan
dolayı arşiv projesindeki bir dosyayı kullanabilmek için Metus Library dışına almak
gerekmektedir.
Alma, arşiv projesindeki bir dosyanın aranıp bulunmasından sonra başka yerlerde
kullanılabilmesi amacıyla Metus Library dışında başka bir disk bölümüne veya Library
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projesinde bir Bin içerisine kopyalanmasıdır.
Arşiv projesindeki bir assetin üzerinde F12’ye basarak ya da sağ tuş menüsünde;

1. Al seçeneğine tıkladığınızda açılan Alım penceresinde sol tarafta arşiv projesindeki assetin
bir kopyasının Library projesinde hangi Bin içerisinde oluşacağını seçin.
2. Sağ tarafta Klasör bölümünde Varsayılan karşıdan yükleme klasörü’nü seçerseniz o Bin
için daha önceden atamış olduğunuz klasör varsayılan olarak seçilecektir ve dosyanın bir
kopyası bu varsayılan yerde oluşturulacaktır.
a. Bir Bin’e varsayılan klasör atamak için Library projesinde o Bin’in sağ tuş menüsünden
Bin Özellikleri’ne tıklayın.
b. Açılan pencerede Varsayılan Klasör alanının yanındaki butona tıklayın ve Bin için
varsayılan bir klasör belirleyin.
3. Özel Klasör seçerseniz Gözat butonundan arşivden alınacak olan dosyanın kopyalanacağı
klasörü belirleyebilirsiniz. Bu, lokal bilgisayarınızdaki bir disk bölümü olabileceği gibi
networkte herhangi bir yer de olabilir.
4. Seçenekler bölümünde Proxy’yi Al seçeneğine tıkladığınızda eğer almak istediğiniz
dosyanın Proxy’si varsa onu da belirlemiş olduğunuz yere kopyalayacaktır. Storyboard’u Al
seçeneğini seçerseniz aldığınız assete ait storyboard varsa Library projesinde oluşturulacak
olan assetin de aynı storyboard’a sahip olması sağlanır. Önce Proxy’yi Al’a tıklarsanız
proxy’si alınacak olan dosyanın önce proxy’si sonra dosyanın kendisi alınır. Sadece MarkInOut Arası seçerseniz dosyaya Mark In ve Mark Out verilmişse sadece bu iki nokta arası
kopyalanacaktır. (Not: Sadece AVI, MPEG, MXF ve Quicktime uzantılı dosyalar için
geçerlidir.)
5. Alt tarafta bulunan Arşiv Sunucusunu Kullan seçeneği ise arşiv sunucusundan alınacak
dosyanın network’te bir yere kopyalanacağı zamanlarda kullanılabilmektedir. (Arşiv
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sunucusunun networkteki bu yere yazma izninin olması gerekmektedir.) Eğer dosyanın
kopyalanması için lokal bir yer seçmişseniz Arşiv Sunucusunu Kullan seçeneği işaretsiz
gelecektir. Böylelikle arşiv sunucusu dosyayı bilgisayarınıza kopyalamayacak fakat Metus
Library arşivdeki dosyayı kendisi alacaktır.
6. Son olarak Tamam butonuna tıklayarak Alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

4.12 Dosya Al
Arşiv projesindeki bir dosyaya Metus Library dışından erişmek mümkün değildir. Bundan
dolayı arşiv projesindeki bir dosyayı kullanabilmek için Metus Library dışına almak
gerekmektedir.
Alma, arşiv projesindeki bir dosyanın aranıp bulunmasından sonra başka yerlerde
kullanılabilmesi amacıyla Metus Library dışında başka bir disk bölümüne kopyalanmasıdır.
Bir dosyayı localimize yada ağda ki herhangi bir bilgisayara almak için asset üzerinde sağ
tuşu kullanarak Dosyayı Al… seçeneğini tıklayıp;
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1- Dosyanın alınacağı Klasöre belirtmeliyiz
2- Proxy’si varsa alıp almayacağımızı belirtmeliyiz. Önce Proxy’yi Al’ı seçerseniz
orijinal video için ayrı Proxy için ayrı dosya oluşturacak.
3- Sadece Proxy’i al derseniz orijinal dosyayı almaz sadece Proxy dosyasını alır.
4- Storyboard’ı alıp almayacağımızı belirtmeliyiz. Storyboard’u Al’ı seçerseniz
gösterdiğiniz klasörün içerisine bir klasör oluşturacak ve storyboard’u resim olarak
alacak
5- Dosyanın Tamamı, Sadece MarkIn-Out Arası ya da Sadece MasterIn-Out Arası
seçeneklerinden birini işaretlemelisiniz
6- Dosyanın orjinalinin mi yoksa Transcode işlemi yapılarak farklı bir formatta mı
alınacağını belirtmelisiniz.
7- Bunları yaptıktan sonra Tamam’ı tıklayıp işleyiş durumundan takip edebilirsiniz.
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4.13 OCR
OCR açılımı Optical Character Recognition demektir. Anlamı optik karakter tanıma
demektir. Bir resim metus’a asset olarak eklendiğinde resim üzerindeki yazıların taranarak
yazıya çevrilmesi ve bu yazıların metadata alanlarına eklenmesi ocr özelliği tarafından
yapımaktadır.
OCR özelliğini kullanmak için ilk olarak OCR ayarlarını yapmak gerekmektedir. Bir bin
seçip sağ tuş menüsünden bin özelliklerini seçtiğimizde pencerenin aşağısında Özelleştirilmiş
OCR ayarlarını kullan seçeneğinin seçili olması gerekmektedir. Bu ayarları düzenlemek için
hemen devamındaki [...] düğmesine tıklanınca OCR ayarları penceresi karşımıza çıkacaktır.

Metin Dili: resim üzerindeki yazının dilini belirtir.
Metin Tipi: Metinin nasıl yazıldığını belirtir.
Muhtemel değerler;
-

Normal: normal yazı

-

Gothic: süslü yazılar

-

Handprinted: el yazısı

-

Index:

-

Dot Matrix: nokta vuruşlu yazıcı çıktısı

-

Type Writer: daktilo yazısı

-

Magnetic Ink E13B

-

Magnetic Ink CMC7

-

OCR A

-

OCR B
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Metadata Alanı: resimdeki içeriğin aktarılacağı metus alanı. Varsayılan olarak içerik bilgisi
alanı gelir. İstenilen alan seçilebilir.
Aşağıdaki seçenekler de metni istenilen şekilde ve daha hızlı almak için verilen seçeneklerdir;
-

Hızlı Mod: Derinlemesine analiz yapmaz. Tek seferde metin çıkarır ancak detaylı
analiz yapmaz. Normalde OCR ilk sefer metin çıkardıktan sonra 2-3 defa üzerinden
geçerek hata düzeltme yapar. 2.5 kat daha hızlıdır. Hata oranı daha fazladır.

-

Yatık yazıyı yasakla: yatay yazıyı dikkate almaz.

-

Alt yazıyı yasakla: alt yazıyı dikkate almaz

-

Üst yazıyı yasakla: üstel yazıyı dikkate almaz.

-

Düz metin çıkar: resimdeki tüm metni çıkarır.

-

Barkodları tespit et: barkodları alır.

-

Tabloları tespit et: resimdeki yazıları tablolar veya madde imleri şekliyle, yani olduğu
gibi alır.

-

Şablon Kullan: daha önceden tanımlı şablon varsa seçilebilir. Şablon oluşturma bir
sonraki bölümde anlatılacaktır.

Şablon Oluşturma:
Araçlar -> OCR Şablon düzenleyici menüsünden şablon düzenleme aracı açılır.

Bu pencerede var olan şablon yüklenip düzenlenebileceği gibi yeni bir şablon da
oluşturlabilir. Yeni şablon oluşturmak için yeni butonu tıklanarak referans resim(form vs.)
yüklenir.
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Resimde herhangi bir blok seçildikten sonra blok üzerinde sağ tuş tıklayıp Blok Özellikleri
seçeneği tıklanınca yukarıdaki gibi Blok Özellikleri penceresi ekrana çıkar. Sol tarafta
resimdeki bütün bloklar listelenir. Sağ tarafta ise seçili blok ile ilgili özellikler listelenir.
-

İsim: blok ismi

-

Hücre Sayısı: yazının kaç hücreden oluştuğu (bu sayı verilirse analiz daha hızlı
gerçekleşir. Örneğin tarihlerde sayı gg.aa.yyyy şeklinde 10 dur)

-

Tek Satır: yazının tek satır olup olmadığı

-

Elyazısı: el yazısı olup olmadığı

-

Dil: yazı dili

-

Yazım şekli :

-

Büyük Harf/Küçük Harf:

-

Alan İşaretleme Tipi:
o Basit Yazı:
o Altçizgili Yazı
o Çerçeve İçinde Metin
o Gri Kutular
o Karakter kutusu serisi
o Tırnaklı
o Tırnaklı çerçeve
o Parçalı Çerçeve
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4.14 Storyboard
Storyboard, bir video dosyasının içinden belli sahnelerin resim olarak saklanmasıdır. Böylece
video’yu izlemeden de o video hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir şekilde
dosyaya ulaşılamıyorsa medyalar hakkında da genel bir bilgi edinilebilir.
Bir görüntünün storyboard’ını oluşturmak için o assete sağ tıklayıp Storyboard seçeneğine
tıklayabilir veya assetin altında bulunan “S” harfine çift tıklayarak açılan Storyboard
penceresinde;
Üst kısımda video assetinin süresi, storybaord resimlerinin boyutları ve toplam storyboard
sayısı listelenir. Storyboard oluşturmak için;
1. Storyboard Oluştur butonuna tıklayın.
2. Storyboard Ayarları penceresi açılır. Burada 3 şekilde storyboard oluşturmanız
mümkündür.
a. Toplam Kare: Video içerisinden bu alana yazılan sayı kadar rastgele resimler çıkartılır.
b. Aralık: Seçilecek her bir resim arası zamanı gösterir. Örneğin bu değer 1 ise, her 1
saniyede bir resim çıkarılır. (00:00:01.00, 00:00:02.00, 00:00:03.00, ... gibi)
c.Sahne Değişimi: Video içindeki sahne değişimlerini bulur ve her sahne için bir kare getirir.
Sahne değişimini kullanmanız için videonun daha önceden indeksinin çıkarılmış olması
lazım.

3. Boyut kısmında ise oluşacak storyboard’ların boyutları belirlenebilmektedir.
4. Ayarlar belirlendiketen sonra Tamam butonuna tıklanır ve storyboard’lar oluşturulmaya
başlanır.
5. Storyboard’lardan herhangi birisini o assetin Thumbnaili olarak atayabilirsiniz. Bunun için
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storyboard’a sağ tıkladıktan sonra Thumbnail yap seçeneğine tıklayın.
6. Ayrıca oluşturulan storyboard’ları başka bir yerde kullanmak amacıyla export edebilirsiniz.
Bunun için storyboard’a sağ tıklayın ve Export Resim seçeneğine tıklayın. Açılan pencerede
resmi kaydetmek istediğiniz yeri belirleyin ve Kaydet butonuna tıklayın.

Bir assetin üzerinde S harfi parlak görünürse o assetin storyboard’ı var demektir.
4.15 Versiyonlar
Versiyonlama bir asset üzerinde bir değişiklik yapıldığı zaman eski bilgilerin de saklandığı ve
gerektiğinde bu bilgilere geri dönüldüğü durumları ifade eder. Bir asset için versiyonlama
seçeneği aktifse asset üzerinde küçük bir V harfi yanar.
Aşağıdaki işlemlerin versiyonları tutulur;
Asset Versiyonları: Bir asseti kopyalayıp yapıştırınca yani yeni bir kopyasını oluşturunca
yeni asset eski assetin versiyonunu tutar. Oluşan yeni asseti sağ tıklayıp Versiyonları Göster
dediğimizde ya da F6 ya bastığımızda aşağıdaki versiyon penceresi gelir. Asset versiyonları
Versiyonlar penceresinde mavi renkle gösterilir.
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Geri Yükle: tıklanan versiyona döner.
Sil: tıklanan versiyonu siler. Bu işlem sadece metadata ve Kaynak dosya versiyonlamada
aktiftir.
Göster: Metadatadaki farklılıkları gösterir. Yani bir önceki sürümün metadatasını gösterir.
Konumlan: assetin projedeki yerine gider.
Metedata Versiyonları
Bir assetin metadatasını değiştirince yeni versiyon oluşur. Metadata sürümlemesini aktif
etmek için asset üzerinde sağ tuş tıklayıp özellikler penceresinden Metadata Sürümlemesini
Aç seçeneğini seçmek gerekiyor.
Not: Her metadata değiştiğinde kopya tutulduğu için veritabanın şişmesine sebep olabilir.
Varsayılan olarak bu özellik kapalıdır. Çok gerekli olmadığı durumlarda açılmamalıdır.
Metadata versiyonları Versiyonlar penceresinde turuncu renkle gösterilir.

Dosya Versiyonları
Dosya versiyonları bir assetin kaynak dosyası değiştirldiği zaman tutulur. Var olan bir assetin
sağ tuş menüsünden kaynak dosyası değiştirilmek istendiğinde Metus, Eski kaynak dosyayı
versiyon olarak saklamak ister misiniz? diye sorar. Bu soruya evet cevabını verirseniz eski
kaynak dosyasını versiyon olarak saklayacaktır.Eski kaynak dosyası silindiği zaman
versiyonlara ulaşılır. Fakat versiyona dönüldüğünde assetin üzerinde çarpı olur. Kaynak dosya
olmadığından erişilemez işareti gelir.
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4.16 Proxy
Bir video dosyasının daha düşük çözünürlükte ve kalitedeki kopyasına Proxy denir. Metus
Library’de orjinal dosyalarınızın proxy’leri varsa, izlemek için bu proxy dosyalarını
kullanabilir veya proxysi olmayan dosyalar için proxy dosyası oluşturabilirsiniz.
Eğer lokal ağda veya internette uzaktaki bir dosyayı izlemek istiyorsanız, orjinal dosyalar çok
büyük ölçülerde olduğundan dolayı bant genişliği sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Tape Sürücülere
arşivlenmiş dosyaların önizlemesini dosyanın orijinalini geri almadan proxy dosyaları ile
yapabilirsiniz.

1. Proxy Atama
Proxy bir şekilde başka bir uygulama tarafından ya da Metus tarafından çıkarılmışsa daha
önceden çıkarılmış proksiyi seçili asete atamak için kullanılır. Bir assete proxy atamak için
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proxy atamak istediğiniz assetin P harfi üzerine sağ tuş ile tıklayarak proxy ata seçeneği
seçilmelidir. Seçim sonrasında gelen Proxy Dosyası Ata penceresinde proxy dosyası seçilip
Aç tuşuna basıldığında proxy dosyası assete eklenir. Bu durumda Asset üzerindeki P harfi
daha parlak görünecektir. Bu harf dosyanın Proxy’sinin olduğunu gösterir.
2. Proxy Oluşturma
Proxy’si olmayan bir dosyanın proxy’si Metus Library içerisinde de oluşturulabilir. Bu işlem
için proxy oluşturmak istediğiniz assetin P harfi üzerine sağ tuş ile tıklayarak proxy oluştur
seçeneği seçilmelidir. Karşınıza gelen dönüştürme ayarları ekranında assetinizin yapısına göre
(resim, ses video) proxy formatınızı seçerek proxy oluşturma işlemini bşlatabilirsiniz.
3. Proxy Seçenekleri
Proxy dosyasını istediğiniz formatta oluşturabilirsiniz. Bunun için açılan ekranda “...” butonuna
bastığınızda gelen presetler içerisinden istediğiniz proxy profilini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz profilin
ayarlarını da “Ayarlar” butonuna bastığınızda karşınıza gelen ayarlar ile yapabilirsiniz.
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4.17 Analiz İşlemi Ekleme
Bir binin altındaki assetlere o anda ya da belirli tarih ve saatlerde otomatik olarak indeks,
storyboard ya da proksi oluşturma görevi verebilirsiniz. Eğer görevi bir client ta veriyorsanız
görev verdiğiniz saatte mutlaka o client’ın açık olmalıdır. Görev saati geldiğinde server görevi
üstüne alır ve verdiğiniz işlemi otomatik olarak başlatır. Çıkan ekranda alt binleri analiz et’i
de tıklarsanız görev verdiğiniz binin alt binlerine de aynı görevi uygular.
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4.18 MXF
MXF dosya formatındaki video veya ses medyalarının Metus Library içine alınması ve bu
dosyalar üzerinde çeşitli modifikasyonların yapılmasına olanak sağlayacak bir metus library
özelliğidir.
MXF dosyaları birer container tipi dosyalardır. Bu dosyalar içinde birden fazla video ve ses
dosyasını aynı anda barındırabilir. Ayrıca bu video ve ses dosyalarının herbiri için ya da
spesifik bir sahne için kullanıcı tarafından girilmiş bilgiler(metadata) da bulunabilir.
Metus Library Şimdilik MXF tasarım desenlerinden Op1a, Op1b, ve OpAtom ile GXF
desenlerini desteklemektedir.
MXF dosyaları normal diğer dosyalar nasıl asset olarak ekleniyorsa aynı şekilde
eklenebilmekte, oynatılabilmekte, trim edilebilmekte (dosya içinde belli kısmı kesilerek
alınabilmektedir.)
Bunlara ek olarak MXF ile ilgili diğer bilgilerin bulunduğu MXF Detayları diye bir pencere
vardır. Projedeki herhangi bir mxf assetine tıkladığınız zaman o mxf asseti ile ilgili mxf’e
özgü detaylar mxf detayları penceresinde görüntülenir. Bu pencerede aşağıdaki bilgiler
bulunur.
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Gelişmiş Özellikler: MXF detaylarından araçlardan Gelişmiş Özellikler düğmesi tıklandığı
zaman seçili mxf assetindeki bütün metadataların olduğu bir pencere açılacaktır. Bu
pencerede dosyadaki bütün bilgiler ile değişikliklerin gösterildiği dosya geçmişi bulunur.
İçeriği Al: Mxf dosyası içerisinde birden fazla ses ve görüntüler bulunabilir. Bu ses veya
görüntüler Data izleri bölümünde listelenir. Seçili mxf dosyası içerisinden source paketleri
içerisindeki herhangi bir dosyayı alabilirsiniz. İçeriği almak için öncelikle paket tipi Source
olan bir paket seçilir. Paketin içeriği sağ taraftaki Data Izleri bölümüne listelenir. Data
izlerinden istenilen iz seçilir ve içeriği al düğmesi tıklanır. Açılan dosya kaydet penceresinde
dosyayı kaydetmek istediğimiz yeri seçip bir dosya ismi verilir ve kaydet tıklanır. Böylece
metus belirttiğiniz yere ve belirttiğiniz isimde dosyayı kaydeder.
Yenile: yenile butonu tıklanınca dosya tekrar analiz edilerek içindeki bilgiler tekrar
listelenir. Normalde mxf assetleri üzerinde gezinince metus bu asset içeriklerini geçici
hafızaya alır, her seferinde dosyayı analiz edip içindeki bilgileri almaz, sadece ilk sefer alır ve
asseti bilgisiyle beraber geçici bir listeye alır. Bu listeyi temizlemek için Ctrl tuşu basılı iken
yenileye tıklamak gerekir. Sadece yenile tuşuna tıklanırsa sadece seçili assetin bilgileri
tazelenir. Uygulama kapatılınca bu liste silinir.
Kaydet: mxf asseti üzerinde herhangi bir değişiklik yapılınca kaydet düğmesi aktif olur ve
yanında bir * işareti belirir. Değişiklikleri dosyaya yazmak için bu düğmeye tıklanır.
Operasyon Deseni: seçili mxf assetinin operasyon desenini belirtir.
Paketler: Mxf’de her bir paket bir timeline’ı sembolize etmektedir. Nasıl bir timeline’da
video, ses, data gibi izler varsa aynı şekilde paketlerde de böyle izler bulunmaktadır. Paketler
listesinde paketin adı ve tipi listelenir. Tipik olarak birden fazla kaynak, Giriş(soruce)
paketleri ve tek Çıkış(Output) paketi bulunur.
Data İzleri: bu listede bir paket içerisindeki izler listelenir. Bu izler mxf dosyası
içerisindeki herbir dosyayı ifade eder. Herbir izin ismi, Timecode giriş ve çıkışı ile açıklaması
bulunur.
Metadata izleri: mxf dosyalarına metadata eklemek için metadata izleri kullanılır. Bir
pakete birden fazla metadata izi eklenebilir. Metadatalar doğrudan metadata izlerine
eklenmezler. Metadata izleri üzerindeki metadata segmentlere eklenirler. Bir metadata izi
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içerisine birden fazla metadata segment eklenebilir. Mxf’de 3 çeşit metadata izi vardır; Static,
Event ve Timeline. Ayrıca 3 çeşit segment vardır; Production Framework, Clip Framework
ve Scene Framework.
Metadata izi altındaki segmentler tıklanınca o segment içindeki metadatalar sağ taraftaki
metadata bölümüne listelenir. Kullanıcı buraya yeni metadata ekleyebilir ya da var olan
metadatayı silebilir. Metadata bölümünde sağ tuş tıklayınca metadata ekleme ve silme
menüleri gelir.
Kullanıcı ayrıca yeni metadata izi veya segmenti ekleyebilir veya var olanı silebilir.
4.19 Kategori Penceresi
Kategoriler metadata alanları gibi assetleri kategorize etmek için kullanılan alanlardır.
Metadatalardan farklı olarak kategori alanları sadece checkbox olarak işaretlenirler. Kategori
penceresi içerisinden kategori ekleme, çıkarma, değiştirme gibi işlemlerin yapıldığı
penceredir. Sadece yönetici yetkisi olanlar kategori penceresine ulaşabilirler. Metus
Library’de her asset’e, farklı yerlerde olsalar bile bir kategori atayarak farklı kategoriler
altında toplayabilirsiniz.
Metus Library ile birlikte gelen kategorileri kullanabileceğiniz gibi, istediğiniz kategorileri de
ekleyebilirsiniz. Assetlere atadığınız kategorileri arama kriteri olarak kullanabilir ve o
kategorinin altındaki tüm assetleri bulabilirsiniz.
1. Kategori Penceresini Görüntülemek
Görünüm menüsünden Kategori’ye tıklayarak kategori penceresini görüntüleyebilirsiniz.
Kategori penceresinde kategoriler altında iki ana başlık vardır.
a. Proje Kategorileri
Projeye ait kategoriler bu başlık altında bulunur.
b. Gelen Kategoriler
Başka bir projeden alınan nesnelerle birlikte gelen kategoriler bu başlık altında listelenir. Bu
kategoriler proje kategorilerine aktarılabilir yada silinebilirler. Gelen Kategoriler altında
listelenecek kategori yoksa, yani dışarıdan gelen ve projeye eklenmeyi yada silinmeyi
bekleyen kategori yoksa Dışardan gelen kategoriler başlığı görüntülenmez.
2. Kategori Eklemek
Kategori penceresinde sağ tuş ile Kategorileri Düzenle seçeneğine tıklayın. Sol tarafta
bulunan ana kategori listesinden bir başlık seçiniz ve Ekle butonuna tıklayın. Açılan Kategori
Ekle penceresinde eklemek istediğiniz kategorinin adını ve isterseniz açıklamasını yazın.
Tamam butonu ile pencereyi kapatın. İsterseniz Renk alanının sağında bulunan butona
tıklayarak eklediğiniz kategori için bir renk de belirleyebilirsiniz. Böylece eklediğiniz
kategori Kategori penceresinde seçmiş olduğunuz renkte görünür. Kapat butonu ile pencereyi
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kapatın.
Kategoriler tanımladığınız yapıda Proje Kategorileri’nin altına eklenir. Her kategori alt
kategorilere sahip olabilir.

3. Kategori Silmek
Kategori penceresinde sağ tuş ile Kategorileri Düzenle seçeneğine tıklayın. Sol tarafta
bulunan kategorilerden silmek istediğinizi seçin ve Sil butonuna tıklayın. Nesneyi silmek
isteyip istemediğinizi soran pencerede Evet butonuna tıklayın. Sildiğiniz kategori alt
kategorilere sahipse onlar da silinecektir. Varsayılan ana kategoriler silinemezler.
4. Kategori Güncellemek
Kategori penceresinde sağ tuş ile Kategorileri Düzenle seçeneğine tıklayın. Sol tarafta
bulunan kategorilerden güncellemek istediğinizi seçin. Sağ tarafta bulanan Detaylar
bölümünde o kategori için yeni isim ve açıklama yazın. Güncelle butonuna tıklayın. Seçili
kategorinin ismi ve açıklaması güncellenmiş olur. Gelen Kategoriler altındaki kategoriler
güncellenemezler.
5. Gelen Kategoriler Bölümündeki Kategorileri Taşımak
Gelen Kategoriler altındaki kategorileri Proje kategorileri altına taşıyabilirsiniz. Bunun için;
Gelen Kategoriler altındaki taşımak istediğiniz kategoriyi seçin. Gelenleri Taşı butonuna
tıklayın.
6. Kategori Listesini Dışarı Almak
Kategori listesini harddiskinizde herhangi bir yere .xml formatında kaydedebilir, daha sonra
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bu listeyi başka bir projede alarak kullanabilirsiniz. Kategori listesini kaydetmek için;
Kategori penceresinde sağ tuş ile Kategorileri Düzenle seçeneğine tıklayın. Kategoriler
penceresi’nde Export butonuna tıklayın. Açılan pencerede kategori listesini kaydetmek
istediğiniz yeri seçin. Kaydet butonu ile Dışarı alma işlemini tamamlayın. Kapat butonu ile
Kategoriler penceresini kapatın.
7. Hazır Kategori Listesini Almak
Kategori penceresinde sağ tuş ile Kategorileri Düzenle seçeneğine tıklayın. Kategoriler
penceresi’nde Import butonuna tıklayın. Açılan pencerede almak istediğiniz kategorilerin
yerini bulun. Aç butonu ile alma işlemini tamamlayın. Kapat butonu ile Kategoriler
penceresini kapatın.
8. Assetlere Kategori Vermek
Kategori verilecek nesneyi seçin. Kategori penceresi görünmüyorsa Proje menüsünden
Kategori’ye tıklayarak kategori penceresinin görünmesini sağlayın. Mevcut kategorilerden
bir veya birkaçının sol tarafında bulunan kutucukları doldurarak nesneye kategori atayın.
Kutucuğu boşaltırsanız nesneye ait kategoriyi silmiş olursunuz.
9. Önceden Tanımlanmış Kategori Paketini Almak
Metus Library’de önceden tanımlanmış kategori paketleri vardır. Bunları kullanmak için
Kategori penceresinde sağ tuş ile Kategorileri Düzenle seçeneğine tıklayın.Kategoriler
penceresi’nde Önceden tanımlanmış bir kategori paketini almak için tıklayın linkine tıklayın.
Almak istediğiniz paketin yanındaki kutucuğa tıklayın. Seçili Paketleri Al butonuna tıklayın.
Sorulan soruya Evet cevabını verin. Kapat butonu ile Kategoriler penceresini kapatın.
Kategori penceresinde eklediğiniz kategorileri göreceksiniz.
Not: Tüm önceki kategoriler, import işleminde silinirler.
4.20 Arama
Metus Library de 2 farklı lokasyonda arama yapılabilir. Bunlar Aktif Projede arama ve
Bütün açık projelerde arama.Bu lokasyonların herbiri için birkaç farklı şekilde arama
yapılabilir. Bunlar ;
1. Basit Arama
Klasik arama tipidir. İsim yazarak arama yapılabilir. Aranan kelime ya da kelimeler
metadataların herhangi bir yerinde geçiyorsa bulunurlar.
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2. Kategori Arama
Projenizdeki assetlerin herbiri kategorilere sahip olabilir. Bu kategorileri arama yapmak için
kullanabilirsiniz. Bunun için Arama penceresinde Kategori sekmesindeki kategorileri
seçtiğinizde o kategorilere atanmış bütün assetler listelenecektir.
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3. Gelişmiş (Kriter Bazlı) Arama
Metus Library’de assetin varsayılan veya sonradan eklenen bütün Metadata alanları birer
arama kriteri olarak kullanılabilir. Bunun için; Arama penceresinde Gelişmiş Arama
sekmesini açın. Bu pencerede sağ tıklayarak Kriter Ekle seçeneğine tıklayın. Açılan
pencerede assete ait istenilen metadataları seçerek Ekle butonuna tıklayın ve kritere ait
aranmasını istediğiniz değeri yazın. Ara butonuna tıklayın. Belirlenen kriterlere uyan bütün
assetler arama penceresinde görünecektir.

4. Hızlı Arama
Basit arama gibi çalışmaktadır. Araç çubukları içerisindeki arama alanına arşivde aradığınız
kriteri yazıp Enter tuşuna bastığınızda o kriteri içeren tüm assetler arama penceresinde
görüntülenirler.

5. Hızlı Bul
Aşağıdaki pencerede de görüleceği üzere sistem tarafından tanımlanmış olan özel arama
fonksiyonları da bulunmaktadır. Asset türü, Asset formatı, Rating, İşlenmemiş, storyboardu
olan, p rox ysi olan, sanal klip olan, San sü rlü , çift kop yası olan ve tap e’e arşiv len miş olan
assetleri hızlı bir şekilde bulmamızı sağlayan arama yöntemidir.
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6. Aramada Filtre Kullanımı
Aramada, sadece ses assetlerinde ara, sadece video assetlerinde ara vb. arama filtreleri
kullanılabilir. Bunun için arama penceresinin üst kısmında bulunan Filtre bölümünden
istediğiniz filtrelemeleri seçin.
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Metus Library’de bir arama yapılınca arama sonuçları “Arama sonuçları sayfası”nda
listelenir. Bulunan sonuçlardan sadece arayan kişinin görme yetkisine (okuma hakkı) sahip
assetler listelenir.
7.Image Matching
Image matching özelliğinin kullanılabilmesi için MIRS ve MIRS Manager servislerinin
kurulu olması gerekiyor. Ayrıca assetlerinin de indexlerinin çıkartılmış olması gerekiyor.
Index çıkarma işlemi MPS tarafından yapılmakta, resim arama ve eşleştirme işlemi de MIRS
ve MIRS Manager tarafından yapılmaktadır.
Image matching mantığı şöyle işlemektedir. Bir resim seçip ara dediğiniz zaman bu resme
en çok benzeyenden en az benzeyene doğru arama sonuçlarında listeler. Yani her zaman
arama sonuçları listesindeki ilk eleman resim arama motoruna göre en çok benzeyen, son
eleman ise en az benzeyen şeklindedir.
Index Çıkarma:
Bir Assetin indexini çıkarmak için asset üzerinde sağ tuş tıklayıp index-> index çkart
menüsü tıklanarak yapılabilir. MPS, seçili asset ya da assetlerin indexini çıkartıp index
klasörüne dosya olarak kaydeder. Index klasörü seçili değilse MPS index çıkaramaz. İndex
klasörü proje->özellikler->diğer bölümünden girilebilir. İndex klasörünün paylaşımlı bir
klasör olması gerekiyor.
Toplu index çıkarmak için bin seçip analiz et seçeneğinden index seçilerek bin ya da binler
içindeki tüm assetlerin indexi çıkarılabilir.
Resim Arama:
Resim arama işlemini yapabilmek için MIRS Manager ve dolayısıyla da MIRS servislerinin
kurulu ve çalışıyor olması gerekmektedir. Proje özelliklerinden Image Matching sunucuları
bölümünden istediğimiz makinayı MIRS sunucusu olarak ekleyebilir.(aynı projeye MPS veya
MAS ekleme gibi)
Metus Library’de arama penceresinde
Resim
bölümünden
resim
araması
yapılmaktadır. Resim araması yapmak için
aramak istedğiniz resimi yükleyip ara
demek yeterli.
Hızlı: Hızlı aramada detaylı bir
karşılaştrma yapılmaz. Sadece birebir
eşleşme yapılır. Başarı oranı daha azdır.
Parçalı arama:
eğer yüklediğimiz
resmin tamamını değil de sadece belli
bölgelerini aramak istiyorsak parçalı arama
seçeneğini seçmemiz lazım o zaman resim
9 eşit parçaya bölünür. İstenilen parçalar
seçilerek arama yapılabilir.
Maximum Sonuç Sayısı:
arama
sonuçlarında en fazla kaç tane sonuç
göstereceğini gösterir. Maximum arama
sonuç sayısı fazla olması listenin sonuna doğru daha az benzer olanların listelenmesine de
neden olur. Buna rağmen, Maximum sonuç sayısının çok az olması seçtiğiniz resme çok
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benzeyen assetleri göstermemesi demek olabilir. Bu sayı projenin büyüklüğüne ve farklı
durumlara göre kullanıcı tarafından belirlenir.
Sahneleri göster: Arama sonuçlarında bulduğu assetlerin sahnelerini küçük resim
(thumbnail) içinde gösteren seçenektir. Eğer bu seçenek seçili ise bulunan assetlerin ikonları
dört parçaya bölünür. Üst sol kare assetin normal küçük resmi(thumbnail) dir. sağ üst kare en
çok benzeyen karedir. Alttaki diğer iki resim de varsa video içinde başka bulduğu karelerdir.
(Sadece video assetleri için geçerlidir.) Eğer bu seçenek seçili ise her bulunan asset
incelenerek sahneler çıkarılacağı için listeleme işlemi biraz uzun sürebilir.
Her bir sa hne için a yrı asset g öser: eğer bu seçenek seçili ise arama motoru bir asset
içinde belirtilen resme benzeyen farklı yerlerde birden fazla kare bulmuşsa her bir kare için
aynı assetten ayrı ayrı kopyalar göstererek küçük resme(thubnail) bulduğu kareyi koyar.
(Sadece video assetleri için geçerlidir.)
Bu seçeneğin altındaki açılır listede bu projeye ait resim arama motorları sunucuları
listelenir. Eğer bu liste boşsa arama işlemi yapamazsınız.
Bu açılır listenin altındaki kontrol işleyiş durumunu gösterir.
Gözat butonu aramak istediğimiz resmi seçmek için kullanılır.
Ara butonu arama işlemini başlatır. Arama işlemi başladıktan sonra arama işlemi bitmeden
aradığımız assetler görüntülenirse aramayı durdurup boşuna iş yapmaktan kurtarabilirsiniz.
Image matching motoru ile bulunan asssetleri Asset Viewer’da açtığımız zaman Metus
bulduğu karelere zaman çizelgesinde kırmızı bir çizgi koyar. Ayrıca bulduğu karenin geçtiği
sahneyi de yatay beyaz bir çizgi ile çizer. Böylece karenin bulunduğu sahnenin uzunluğu
rahatlıkla görülebilir.
Resim assetleri için asset üzerinde sağ tuş tıklayıp Benzer Assetleri Bul deyince yine image
matching motoru seçili resme benzer resimler arar ve bulduklarını listeler.
4.21 Asset Viewer
Viewer, assetlerin kaynak dosyalarının oynatıldığı görüntüleyicidir. Viewer’ı bir assetin
üzerine çift tıklayarak veya assete sağ tıklayıp Aç seçeneğine tıklayarak açabilirsiniz.
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Ofset kontroleri
Nesne Listesi
Süreler

Asset Kontrolleri

Wiever

Hız süre kontroleri

Video Sansürü

Mark-In
Timeline
Player Kontrolleri
Master - In
Marker - In
Cursor
Marker - Out
Ses ve Video Sansürleri
Mark-Out
Büyütme / Küçültme
Tekrarlama
Master-Out

1. Mini Browser
Mini Browser, seçili olan asseti ve aynı bin içerisinde bulunan assetleri yan yana gösterir.
Seçili olan asset beyaz bir dikdörtgen ile gösterilir. Başka bir nesneyi seçerek viewer’ı
kapatmadan o asseti oynatabilirsiniz. Sağ tarafta bulunan ve üzerinde ok işareti olan
butona basıldığında, liste sağdaki nesneyi gösterecek şekilde sola kayar. Tersi durum
soldaki buton için de geçerlidir. Altta bulunan scroll bar hareket ettirilerek nesneler
arasında hızlı bir şekilde gezinebilirsiniz.
2. Hız Kontrolleri
Video ve audio için playback hızının seçilmesini sağlar. Seçili nesne Image ise resimlerin
slayt gösterisinde ekranda kaç saniye duracaklarını belirlemeyi sağlar. Bu kısım şu anda video
veya ses seçili iken işlevsel değildir. İmaj seçili iken bu bölümde üstte “Kendi” seçeneği onun
altında da süreler görüntülenir.
“Kendi” seçili ise slayt gösterisi (toplu oynatma) sırasında her resim ekranda kendisi için
belirlenen süre kadar durur. Bir resim için süre belirlenmemiş ise bu bölümde bir önceki seçili
süre kadar durur.
“Kendi“ B her resim ekranda, seçili olan süre kadar durur.
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3. Offset Kontrolleri
Video veya audio nesnesi seçildiğinde belli bir süre ileri veya geri gitmeyi sağlar. Örneğin
2’ye basıldığında 2 saniye ileri, -2 ye basıldığında iki saniye geri gider. Image nesneleri ve
dökümanlarda herhangi bir işlevi yoktur.
4. Görüntü Alanı
Seçili nesnenin görüntülendiği alandır. Audio seçili iken herhangi birşey görüntülenmez.
5. Sağ Panel
Nesnenin tipine göre bazıları aktif bazıları da pasif olabilir. Bu bölümdeki düğmeler ve
fonksiyonları aşağıda listelenmiştir;
-

Proksiyi Kullan: Asıl kaynağın mı yoksa proksisinin mi kullanılacağını belirler. Basılı
ise rengi parlak sarı olur. Basılı olduğunda ana dosya değil proxy’si kullanılır.

A-RGB: Renk kanallarını açıp kapatmaya yarar. Hepsi kapatıldığında sanki hepsi
açıkmış gibi davranır.
- Büyüt: Görüntünün boyutunu ayarlamaya yarar. Fit, görüntüyü her zaman ekrana
sığdırır.
- Efektler: Efektlerin uygulanıp uygulanmayacağını belirler.
- Metadata: Ekran üzerinde metadata gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
- Seç: Ekran üzerinde belli bir bölgenin fare ile seçilmesini sağlar. Basılı değilse, fare
basılı iken hareket ettirildiğinde seçim yapılmaz ekrandaki resim büyükse hareket
eder.
- Thumbnail: Seçili bölgenin(Image ise) veya o anki karenin (Video ise) thumbnail
olarak belirlenmesini sağlar.
- Döndürme Butonu: Resmin ekranda döndürülmesini sağlar.
- Çevirme Butonu: Resmin yatay yada dikey döndürülmesini sağlar.
- Değişiklikleri İptal Et: Yapılan değişiklikleri iptal eder.
k. Kilitli: Timeline üzerinde değişkilik yapılıp yapılamayacağını belirler.
6. Timers
-

Video ve audio nesneleri için ilgili süreleri gösterir ve değiştirilebilmesini sağlar. Bunlar;
-

Master Alan: Normal kullanıcılar tarafından görülebilecek alanı belirler. In, başlangıç,
Out bitiş noktasını gösterir. Süre, aralığın uzunluğudur.
Seçili alan: Seçilmiş alanı belirler. In, başlangıç, Out bitiş noktasını gösterir. Süre,
aralığın uzunluğudur.
Details : Diğer detayları gösterir.
Kursör: Kursör pozisyonu
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-

İşaretçi: Timeline üzerinde seçili işaretçinin pozisyonu
Toplam Süre: Dosyanın toplam süresi.

7. Ses Kontrolleri
Ses ile ilgili ayarların bulunduğu bölümdür.
- Volume Slider : Sesin ayarlanmasını sağlar.
- Balance Slider : Sesin sağ ve sol ayarını yapmaya yarar.
8. Timeline (Zaman Çizgisi)
İki farklı modu vardır. Bu modlar arasında geçiş yapmak için sağ tarafta bulunan Wiev
menüsünden Tüm Nesneleri Göster seçeneğini seçin.
a. Tek Öğe: Nesne video veya audio ise Mark In-Out, Master In-Out pozisyonları, geçerli
pozisyon, işaretlenmiş noktalar (marker) ile ses ve görüntü sansürlerini görüntüler ve bunların
değiştirilmesini sağlar.
b. Bütün Öğeler: Bu modda tüm nesneler sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak beyaz
çizgilerle ayrılmış birer bölme olarak gösterilirler. Her bölmenin rengi karşılık geldiği
nesnenin tipine göre farklı olabilir. Örneğin kırmızı bölümler video nesnelerini ifade eder.
Bölmenin uzunluğu yettiği kadar nesnenin adıda timeline üzerinde görüntülenir. Geçerli nesne
ve bu nesne üzerindeki pozisyon kursör sürüklenerek değiştirilebilir.
9. Alt Panel
Playback, düzenleme ve gezinme düğme gruplarını içerir. Bu düğmeler ve fonksiyanları
şunlardır
a. Gezinme Butonları
a.1. Önceki Klip: Bir önceki nesnenin seçilmesini ve görüntülenmesini sağlar.
a.2. Sonraki Klip: Bir sonraki nesnenin seçilip görüntülenmesini sağlar.
b. Playback Butonları
b.1. Başlangıç pozisyonuna git: Başlangıç noktasına konumlanır.
b.2. Oynat / Duraklat: Duraklatır yada oynatır.
b.3. Durdur: Durdurur.
b.4. Önceki kare: Bir önceki kareye geçer.
b.5. Sonraki kare: Bir sonraki kareye geçer.
b.6. Bitiş Pozisyonuna git: Bitiş noktasına konumlanır.
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c. İşaretçi Butonları
Seçili nesnenin tipine göre fonksiyonları farklıdır.
c.1. Resim
i. Sol Buton: Seçili alan versa bu alanı görülebilir alan olarak belirler.
ii. Sağ Buton: Görülebilir alan bilgisini siler (tüm alan görülebilir hale gelir).
c.2. Video & Ses
Sansür veya Normal modda oluşa göre farklı fonksiyonları vardır.
c.2.i. Normal Mod
Sol Buton: Timeline üzerindeki bir sonraki işaretçiye geçmeyi sağlar.
Sağ Buton: Yeni bir işaretçi (marker) ekler.
c.2.ii. Sansür Modu
Sol Buton: Video sansürü ekler.
Sağ Buton: Audio sansürü ekler.
c.2.iii Zoom Butonları
Ekrandaki resmin büyütülmesini veya küçültülmesini sağlarlar. Mouse scroll butonu da aynı
işlevi yerine getirir.
Zoom In : Resmi büyütür.
Zoom Out : Resmi küçültür.
c.2.iv. Playback Opsiyon Butonları
Tekrarla: Bu düğme basılı ise sona gelindiğinde tekrar başa dönülür ve çalınmaya devam
edilir.
In-Out : Sadece In-Out arasının çalınmasını sağlar.
10. Ana Menü
10.1. Asset
Değişiklikleri İptal Et: Yapılan değişiklikleri iptal eder.
Değişiklikleri Şimdi Kaydet: Yapılan değişiklikleri hemen kaydeder.
Yeniden Yükle :
Ekranı Yakala ve Kaydet: Video modunda, o anki karayi ayrıbir asset olarak kaydeder.
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Dönüştür : Dosya format çevrimi yapılmasını sağlar
Proksi Oluştur : Proxy oluşturmak için kullanılır
Arşivle :
Farklı Arşivle :
Al :
Dosyayı Al :
FarklıKaydet : Seçili nesneyi farklıbir asset olarak kaydeder.
Kapat :
10.2. Düzen
Uzunluk Yükseklik Oranını Koru: Resmin büyütme ve küçültme sırasında boy-en oranının
korunup korunmayacağını belirler (herzaman pasif).
Döndür 90-270 : Resmi yazılı açıda döndürür.
Yatay Döndür: Resmi yatay döndürür.
Dikey Döndür: Resmi dikey döndürür.
Metadatayı Göster: Ekran üzerinde metadata gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
Zoom : Ekranı yaklaştırıp uzaklaştırır.
Renk Kanalları : Renk kanalları ayarları yapılır.
10.3. Görünüm
Nesne Listesini Göster: Mini Browser’ı gösterir veya gizler.
Hız Kontrollerini Göster: Hız Kontrolpanelini gösterir veya gizler.
Offset Kontrollerini Göster: Sağdaki Offset Kontrolleri panelini gösterir veya gizler.
Süreleri Göster: Süreleri gösterir veya gizler.
Alan Görüntüleyici Göster :
Alan görüntüleyici gösterir veya gizler
Zaman Çizelgesini Göster: Zaman çizgisini gösterir veya gizler.
Tüm Nesneleri Göster: Seçili ile zaman çizgisi üzerinde tüm nesneler gösterilir.
AynıTipler: Seçili ise Mini Browser içinde sadece seçili elemanla aynı tipteki elemanlar
gösterilir.
Sansür Modu: Sansür ve normal modlara geçişi sağlar.
10.4. Playback
Yürüt: Çalmaya başlatır.
Duraklat: Duraklatır.
Durdur: Durdurur.
Başa Git: Başa döndürür.
Sona Git: Sona konumlandırır.
Sonraki Kare: Sonraki kareye konumlanır.
Önceki Kare: Önceki kareye konumlanır.
Sonraki Klip: Sonraki nesneyi seçer.
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Önceki Klip: Önceki nesneyi seçer.
Proxy’yi Kullan : Proksinin mi ana dosyanın mı kullanılacağını belirler.
Otomatik Başlat: Video yada audio nesneleri seçildiğinde otomatik olarak oynatılıp
oynatılmayacağını belirler.
Tekrarla: Sona gelindiğinde başa dönülüp tekrar çalınıp çalınmayacağını belirler.
In-Out Arasını Oynat: Seçili ise sadece In-Out arasıoynatılır.
Yürütme Hızı: Video ve audio nesneleri için yürütme hızının seçilmesini sağlar.
Offset : Seçilen offset kadar ileri yada geri konumlanılır.
Renk Kanalları :
Kırmızı: Kırmızı renk kanalını açar ya da kapatır.
Yeşil: Kırmızı renk kanalını açar ya da kapatır.
Mavi: Kırmızı renk kanalını açar yada kapatır.
Ses :
Sessiz: Sesi kapatır.
Ses 25-100 : Ses seviyesini belirler.
Sol Kanal: Sadece sol kanalı aktif yapar.
Sağ Kanal: Sadece sağ kanalı aktif yapar.
Eşitle: İki kanalıda eşitler.
Ekolayzırı Aç: (Pasif) Ekolayzırın aktif olup olmayacağını belirler.
Ekolayzırı ayarla: (Pasif) Ekolayzır ayarları penceresini görüntüler.
10.5 Zaman Çizgisi
Kontrolleri Kilitle: Zaman çizgisi üzerindeki nesneleri kilitler ya da açar. Kilit açıkken
işaretçi eklemek, sansür koymak gibi işlemler yapılamaz.
Sığdır: Zaman çizgisini ekrana sığdırır.
Büyüt: Zaman çizgisini büyütür.
Küçült: Zaman çizgisini küçültür.
Kursör Pozisyonuna Git: Kursör ekranın ortasında kalacak şekilde zaman çizgisini kaydırır.
2- 10 : Zaman çizgisinin büyütme miktarını belirler.
In Noktasına Git: Kursörü Mark In noktasına konumlandırır.
Out Noktasına Git: Kursörü Mark Out noktasına konumlandırır.
MasterIn Noktasına Git: Kursörü Master In noktasına konumlandırır.
MasterOut Noktasına Git: Kursörü Master Out noktasına konumlandırır.
In NoktasıYap: Geçerli pozisyonu Mark In noktası olarak belirler.
Out Noktasu Yap: Geçerli pozisyonu Mark Out noktasıolarak belirler.
MasterIn NoktasıYap: Geçerli pozisyonu Master In noktasıolarak belirler.
MasterOut NoktasıYap: Geçerli pozisyonu Master Out noktası olarak belirler.
İşaretçi Ekle: Yeni bir işaretçi ekler.
İşaretçi Sil: Seçili işaretçiyi siler.
Açıklamayı Düzenle: Seçili işaretçinin açıklamasının düzenlenebilmesi için “Açıklamayı
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Düzenle” penceresini açar.
İşaretçiye git: Kursörü seçili işaretçiye konumlandırır.
Sonraki İşaretçi: Bir sonraki işaretçiyi seçer.
Alan Seç: Resim üzerinde fare ile alan seçiminin yapılabilmesini sağlar.
Thumbnail Yap: Image nesneleri için seçili alanı Video nesneleri için de geçerli kareyi
thumbnail olarak belirler.
İşaretçilerden Storyboard Oluştur : Tanımlı işaretçilerden storyboard oluşturur.
Ayarlar:
Proxyi kullan :
Proxy Yoksa Orjinal DosyayıKullan: Proksi dosyası bulunamazsa orjinal dosyanın
kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
Metadata EkranınıAyarla: Metadata ayarları penceresini açar.
Profiller:
Profilleri Kaydet: O an ki ayarları profile kaydeder.
Varsayılan Ayarlara Dön: Varsayılan ayarları yükler.
4.22 Viewer’ı Kullanmak
1. Nesneler Arasında Gezinme
Mini browser üzerinde istenilen nesneye tıklanır. Sonraki nesneleri görmek için sağdaki
butona, önceki nesneleri görmek için de soldaki butona tıklanır. Bu düğmeler basılı tutulduğu
takdirde liste sola veya sağa sürekli olarak kayar. Ayrıca nesne sayısı 10 dan fazla ise Mini
Browser altında kaydırma çubuğu görüntülenir, bu çubuğu kaydırarak da nesne listesi
içerisinde hareket edilebilir.
Alt paneldeki “önceki nesne”, “sonraki nesne” butonlarına basılarak da geçerli nesne
değiştirilebilir.
Ctrl + Sağ Ok kısayol k omb in asyonu sonraki nesneye, Ctrl+Sol Ok ise önceki nesneye
geçmeyi sağlar.
2. Proxy’yi Kullanma
Sağ Panel üzerindeki Proksiyi Kullan butonuna basılarak, Ana menüden Ayarlar \ Proksiyi
Kullan seçeneğine tıklanarak, proksi kullanımı aktif veya pasif hale getirilir.
Proksisi olmayan nesneler seçildiğinde orijinal dosyanın kullanılmasını sağlamak için ana
menüden Ayarlar \ Proksi yoksa Orjinal Dosyayı Kullan seçeneğinin seçilmesi gerekir.
3. Renk Kanallarının Aktif Duruma Getirilmesi
Sağ Panel üzerindeki A RGB butonlarına basılarak renk kanalları açılıp kapanabilir. Ana
menüden Renk Kanalları bölümündeki kanal adlarına tıklanarak da kanallar açılıp
kapanabilir.
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Tüm kanallar kapatıldığında sanki tüm kanallar açıkmış gibi davranır, siyah bir ekran
görüntülenmez.
4. Büyütme Seviyesinin Değiştirilmesi
Sağ Panel üzerindeki Büyüt listesinden bir değer seçilir. Resmi ekrana sığdırmak için Sığdır
seçeneğinin seçilmesi gerekir. Kullanıcı kendisi bir değer yazıp Enter tuşuna basarak da
değeri değiştirebilir. Ana menüdeki Büyüt alt menüsünden de uygun seçeneklere tıklanarak
büyütme seviyesi değiştirilebilir. Büyüyen resmin görünmeyen kısımlarını görmek için,
resmin üzerinde farenin sol tuşu basılıyken hareket edilerek resim ekranda kaydırılabilir.
5. Metadata’nın Görüntülenmesi
Görünüm menüsünden Alan görüntüleyiciyi Göstere basarak, ekranda metadataların
gözükmesi veya gözükmemesi sağlanır.
6. Bir İmajın Bir Bölümünün Seçilmesi
Bu özellik sadece imaj assetleri için geçerlidir. İmajın bir bölümünü seçmek için; Öncelikle
ana menüden Sansür Modu’nu seçin. Daha sonra sağ panelde bulunan Seç butonuna tıklayın.
Alt panelde bulunan Geçerli görünür alan yap butonuna tıklayın. Bu alan geçerli görünür alan
yapılabilir. Sadece okuma izni olan kullanıcılar bu asseti açtıklarında seçmiş olduğunuz alanın
dışındaki alanı göremeyeceklerdir.
7. Thumbnail
a. İmaj
Resim üzerinde bir alan seçilir ve Sağ Panel üzerindeki Thumbnail butonuna ya da Zaman
Çizgisi \ Thumbnail seçeneğine tıklanır. Seçili alan thumbnail olarak kaydedilir.
b. Video:
Sağ Panel üzerindeki Thumbnail ya da ana menüden Zaman Çizgisi \ Thumbnail seçeneğine
tıklanır. Geçerli kare thumbnail olarak kaydedilir.
8. İmaj Döndürme
Sağ Panel üzerindeki Döndürme butonuna tıklanarak veya Resim üzerindeyken farenin sağ
tuşuna basıldığında açılan menüden uygun seçeneğe tıklanarak resim 90-180-270 derece
döndürülebilir
9. İmaj Çevirme
Sağ Panel üzerindeki çevirme butonuna tıklanarak Resim üzerindeyken farenin
sağ tuşuna basıldığında açılan menüden uygun seçeneğe tıklanarak (Yatay Çevir,
Dikey Çevir) resim yatay ya da dikey çevrilebilir.
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10. Değişiklikleri Kaydetme & İptal Etme
Değişiklikleri iptal etmek için;
Sağ paneldeki Değişiklikleri İptal Et butonuna veya Asset / Değişiklikleri İptal Et
seçeneğini seçin. Değişiklikleri kaydetmek için; ana menüden Asset /
Değişiklikleri Şimdi Kaydet seçeneğine tıklayın. Ctrl+S kısayol tuşlarını kullanın.
11. Farklı Kaydet
a. Döküman
Ana menüden Asset \ FarklıKaydet seçeneğine tıklanır. Yeni nesne için bir ad girildikten
sonra Tamam butonuna tıklanır.

b. Resim
Ana menüden Asset \ Farklı Kaydet seçeneğine tıklanır. Yeni nesne için bir ad girilir. Sadece
görünür olarak seçilmiş alan kopyalanmak isteniyorsa Sadece seçili alan seçeneğinin
işaretlenmesi gerkir. Bu durumda yeni oluşacak dosya için klasör seçilmesi gerekmektedir.

c. Video & Ses
Ana menüden Asset \ FarklıKaydet seçeneğine tıklanır. Yeni nesne için bir ad girilir Master
In-Out arasının kopyalanıp yeni bir dosya oluşturulması isteniyorsa Sadece MarkIn-Out
arasını kaydet seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda yeni dosya için bir klasör
seçilmesi gerekir.
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Nesnenin bir kopyası oluşturulup eski nesne ile aynı yere (aynı bin içine) kaydedilir.
12. Zaman Çizgisini (Timeline) Kilitleme
Sağ Panel üzerindeki Vieweri Değişikliklere Karşı Kitle butonuna basılarak veya Zaman
Çizgisi / Kontrolleri Kilitle seçeneğine tıklayarak Zaman çizgisi (timeline) kilitlenebilir ya da
açılabilir. Varsayılan olarak Zaman Çizgisinin kilidi açık durumda gelir. Kullanıcının
değiştirme hakkı yoksa zaman çizgisi otomatik olarak kilitlenir ve kilidi açmasını sağlayacak
buton pasif hale gelir. Kilitli iken işaretçi ekleme - çıkarma, pozisyonunu değiştirme, sansür
ekleme veya çıkarma işlemleri yapılamaz.
13. Ses Ayarlama
Sağ tarafta bulunan Ses Kontrolleri bölümündeki Volume Slider hareket ettirilerek veya
klavyedeki PageUp ve PageDown tuşlarına basarak ana menüdeki Ses alt menüsünden uygun
seçeneğe tıklayarak ses seviyesi değiştirilebilir. Ses Kontrolleri bölümündeki Sessiz butonuna
basarak , ana menüdeki Ses alt menüsünden Sessiz seçeneğine tıklayarak veya klavyede M
tuşuna basarak Ses kesilebilir.
14. Balans Ayarlama
Ses Kontrolleri bölümündeki Balance Slider hareket ettirilerek, klavyede Shift+UpArrow ve
Shift+DownArrow tuşlarına basarak, ana menüdeki Ses alt menüsünden uygun seçeneğe
tıklayarak sağ ve sol ses kanalları ayarlanabilir.
15. Varsayılan İmaj Süresini Değiştirme
Ekranda bir resim açıkken Hız Kontrolleri bölümünde Resim Süresi rakamları görünür. Bu
rakamlarda birinin üzerine tıklanarak resimlerin slayt gösterisi sırasında ekranda ne kadar
duracakları belirlenebilir. En üstteki Kendi seçeneğine tıklanırsa her resim kendisi için verilen
süre kadar görüntülenir, süre verilmemiş olanlar ise bu seçenek seçilmeden önceki seçili süre
kadar dururlar.
16. Offset Butonlarını Kullanma
Eğer video yada audio nesnesi seçilmiş ise “Offset Controls” bölümündeki rakamlar üzerine
tıklanarak yazılı rakam kadar saniye ileri yada geri gidilebilir.
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17. Zaman Kutularını Kullanma
Saat

Saniye

Dakika

Frame
Kare

Herhangi bir hane üzerine tıklandığında o hane seçili hale gelir, daha sonra bu hanedeki
rakam YukarıOk ve AşağıOk tuşlarıyla yada sağ taraftaki butonlarla basılarak değiştirilebilir.
Tuşlara sürekli basıldığında rakam hızlı bir şekilde değişmeye başlar. Bir hane alabileceği en
yüksek değeri aldıktan sonra bir solundaki hane 1 artar ve o hane sıfırlanır. Eğer hane değeri 0
olmuş ve 1 azaltılmak isteniyorsa bir soldaki değer 1 azaltılır. SolOk ve SağOk tuşları ile de
haneler arasında geçiş yapılabilir.
18. Zaman Panellerini Kullanma
Buradaki Zaman Kutuları kullanılarak In-Out, kursör pozisyonu ve seçili işaretçinin
pozisyonu değiştirilebilir.
a. Master Alan
In: Master In pozisyonunu değiştirmeye yarar.
Out : Master Out pozisyonunu değiştirmeye yarar.
Süre : Master In-Out arasının uzunluğunu gösterir ve değiştirir. Süre değeri azaltılırsa, önce
MasterOut noktası sola doğru kayar. MasterOut noktası MarkOut noktasına dayandığında
MasterIn noktası azalan süreye ayak uydurmak için sağa doğru kayar. MasterIn noktası
MarkIn noktasına dayandığında Süre değeri artık daha fazla azalmaz. Süre değeri
artırıldığında önce MasterOut noktası artış kadar sağa kayar. MasterOut noktası en sağa
dayandığında ise MasterIn noktası sola doğru artış kadar kayarak aralığın genişlemesini
sağlar. MasterIn noktası da en sola dayandığında Süre değeri artık daha fazla artmaz.
b. Seçili Alan
In : Mark In pozisyonunu değiştirmeye yarar.
Out : Mark Out pozisyonunu değiştirmeye yarar.
Süre:
Master
In-Out
arasının
uzunluğunu
gösterir
ve
değiştirir.
Süre değeri azaltılırsa MarkOut noktası sola doğru hareket eder (azalır).MarkOut Noktası
MarkIn noktasına dayandığında Süre 0 (sıfır) olur. Süre değeri artırıldığında önce MarkOut
noktası sağa doğru kayar (artar). MarkOut noktası MasterOut noktasına dayandığında MarkIn
noktası
sola
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doğru kayar (azalır). MarkIn noktası da MasterIn noktasına dayandığında Süre değeri daha
fazla artmaz.
c. Detaylar
Kursör : Kursörün pozisyonunu gösterir ve değiştirir.
İşaretçi : Seçili işaretçinin pozisyonunu gösterir ve değiştirir.
Toplam Süre : Klibin toplam süresini gösterir, değiştirilemez. Kısıtlıkullanıcılar için bu
MasterIn-Out arasıdır.
19. Zaman Çizgisini Kullanarak Master In-Out ve Mark In-Out Pozisyonlarını Değiştirme

MasterIn işaretçisi alt tarafındaki geniş kısmından tutularak hareket ettirilebilir. MasterIn
noktası MarkIn noktasına dayandığında onu da hareket ettirir.

a. Master Out
Master Out işaretçisi da alt tarafındaki geniş kısmından tutularak hareket ettirilebilir. Master
Out noktası Mark Out noktasına dayandığında onu da hareket ettirir.
b. Mark In
Mark In işaretçisi üst taraındaki geniş kısmından tutularak hareket ettirilebilir. Mark In
noktası Master In noktasının soluna geçemez veya onu sürükleyemez.
c. Mark Out
Mark Out işaretçisi de üst tarafındaki geniş kısımdan tutularak hareket ettirilebilir. Mark Out
noktası Master Out noktasının sağına geçemez veya onu sürükleyemez.
20. İşaretçi Ekleme & Değiştirme & Silme
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a. İşaretçi Ekleme
Kursör pozisyonu sürüklenerek veya Timers bölümündeki Kursör değeri değiştirilerek
istenilen pozisyona getirin. İşaretçi Ekle butonuna basılarak, klavyede Alt Ins butonuna
basılarak, Zaman Çizgisi / İşaretçi Ekle seçeneğine tıklayarak, Görüntü Alanı üzerinde sağ
tuşa basıp açılan menüden İşaretçi Ekle seçeneğine tıklayarak işaretçi eklenir.
Not: Video veya audio oynatılırken de aynı işlemler yapıldığında o anki pozisyona bir işaretçi
eklenebilir.
b. Pozisyon Değiştirme
İşaretçi fare ile üzerine tıklanarak seçilir. Seçili işaretçi parlak renk alır. Fare tuşu basılıyken
sürüklenerek , timers alanında Detaylar kutusundaki değer değiştirilerek işaretçinin pozisyonu
değiştirilir.
c. Açıklamayı Değiştirme
İşaretçi fare ile üzerine tıklanarak seçilir. Farenin sağ tuşuna basıldığında açılan menüden
Açıklamayı Düzenle seçeneğine tıklanır. Açılan pencereden açıklama değiştirilebilir.
d. İşaretçiyi Silme
Timeline üzerinde işaretçi seçilip Sil tuşuna basılarak veya işaretçi üzerinde sağ tuşa basıp,
açılan menüden İşaretçiyi Sil seçeneğine tıklayarak işaretçi silinebilir.
e. İşaretçi Arama
İşaretçiye yazılan açıklamalarda geçen herhangi bir kelimeyi arama kriteri olarak
ullanabilirsiniz. Bunun için; Arama penceresinde Gelişmiş Arama sekmesini açın. Sağ
tıklayarak Kriter Ekle seçeneğine tıklayın. Açılan Metadata Alanları penceresinde Hızlı Bul
alanına Mark Points yazın. Yukarıda Mark Points’i seçin ve Ekle butonuna tıklayın. Arama
penceresinde eklenen Mark Points alanına işaretçilerde geçen herhangi bir kelimeyi yazın ve
Ara butonuna basın. Metus Library, içerisindeki işaretçilerde aradığınız kelimenin geçtiği
bütün assetleri bulacaktır. Basit Arama ile de aynı şekilde arama yapılabilir.
21.Video Sansürü Ekleme & Değiştirme & Silme
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Seçili nesne video nesnesi ise bu nesneye Timeline kullanılarak video(görüntü) sansürü
eklenebilir. Bunun için önce ana menüden Sansür Modu seçeneğinin tıklanarak işaretlenmesi
gerekir. Bu yapıldığında Alt Panel üzerindeki İşaretçi Butonlarıüzerindeki ikonlar değişir.
a. Video Sansürü Ekleme
Kursör sansürün başlayacağı noktaya konumlandırılır ve İşaretçi Butonları grubundaki
üzerinde olan Video Sansürü Ekle butonuna tıklanır. Bu butona basıldığında buton parlak bir
renk alır. Kursör sansürün bitiş noktasına konumlandırılır ve bu butona tekrar basılarak bu
aralık video sansür olarak belirlenir. Videonun oynatılması sırasında bu aralık atlanır.
Not: Sansürün başlangıç ve bitiş noktaları aynı ise sansür eklenmez, işlem iptal olur. Ses
nesnelerine video sansür eklenemez.
b. Video Sansürünü Değiştirme
Fare ile üzerine tıklayarak sansür seçilir. Sansür seçildiğinde sağında ve solunda beyaz
boyutlandırma kutuları belirir. Bu kutular üzerine gelindiğinde fare işaretçisi sağa ve sola iki
yönlü ok işaretini alır. Bu durumdayken beyaz kutucuk üzerine tıklanıp sürüklendiğinde
sansürün başlangıcı veya bitişi (hangisi seçilmişse) değiştirilir.

c. Video Sansürünü Silme
Fare ile üzerine tıklayarak sansür seçilir. Sil tuşuna basılarak sansür silinir.
22. Ses Sansürü Ekleme & Değiştirme & Silme
Seçili nesne video nesnesi ise bu nesneye Timeline kullanılarak ses sansürü eklenebilir.
Bunun için önce ana menüden Sansür Modu seçeneğinin tıklanarak işaretlenmesi gerekir. Bu
yapıldığında Alt Panel üzerindeki İşaretçi Butonları üzerindeki ikonlar değişir.
a. Ses Sansürü Ekleme
Kursör sansürün başlayacağı noktaya konumlandırılır ve İşaretçi Butonları grubundaki Ses
Sansürü Ekle butonuna tıklanır. Bu butona basıldığında buton parlak bir renk alır. Kursör
sansürün bitiş noktasına konumlandırılır ve bu butona tekrar basılarak bu aralık video sansür
olarak belirlenir. Sesin çalınması sırasında bu aralık atlanır.
Not: Sansürün başlangıç ve bitiş noktaları aynı ise sansür eklenmez, işlem iptal olur. Audio
nesnelerine video sansür eklenemez.
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b. Ses Sansürünü Değiştirme
Fare ile üzerine tıklayarak sansür seçilir. Sansür seçildiğinde sağında ve solunda beyaz
boyutlandırma kutuları belirir. Bu kutular üzerine gelindiğinde fare işaretçisi sağa ve sola iki
yönlü ok işaretini alır. Bu durumdayken beyaz kutucuk üzerine tıklanıp sürüklendiğinde
sansürün başlangıcı veya bitişi (hangisi seçilmişse) değiştirilir.
c. Ses Sansürünü Silme
Fare ile üzerine tıklayarak sansür seçilir. Sil tuşuna basılarak sansür silinir.

23. Büyütme ve Büyütülmüş Zaman Çizgisi ile Çalışma

a. Zaman Çizgisini Büyüt
Alt Panel üzerindeki Zaman Çizgisini büyüt (içinde artı işareti olan büyüteç) butonuna
tıklanarak , zaman çizgisi üzerinde sağ tuşa basıp açılan menüden Boyut / Büyüt seçeneğine
ya da listedeki bir rakama tıklayarak zaman çizgisi büyütülebilir. Zaman çizgisi belli bir
noktaya kadar büyür daha sonra Zaman Çizgisini Büyüt butonuna basmanın bir etkisi olmaz.
b. Zaman Çizgisini Küçültme
Alt Panel üzerindeki Zaman Çizgisini küçült (içinde eksi işareti olan büyüteç) butonuna
tıklanarak, zaman çizgisi üzerinde sağ tuşa basıp açılan menüden Boyut / Küçült seçeneğine
yada listedeki bir rakama tıklayarak zaman çizgisi küçültülebilir. Boyut 1 katı olduğunda
otomatik olarak Sığdır seçeneği seçilir ve Zaman Çizgisi ekrana sığdırılır.
c. Zaman Çizgisini Sığdırma
Büyütme seviyesi 1 oluncaya kadar Zaman çizgisini küçült butonuna basarak, Zaman Çizgisi
üzerinde sağ tuşa basıp açılan menüden Boyut / Sığdır seçeneğine tıklayarak zaman çizgisi
ekrana sığdırılır.
Not: Seçili işaretçi varsa ya da kursör seçiliyse büyütme ve küçültme işlemleri sırasında
“Timeline” seçili eleman mümkünse ortada kalacak değilse görünür alanda kalacak şekilde
kayar.
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d. Zaman Çizgisini Kaydırma
Büyütülmüş Zaman Çizgisi’ni kaydırarak diğer kısımları görmek için Zaman Çizgisi’nin
altındaki beyaz (üzerinde çizgiler ve süreler olan) bölüm üzerinde farenin sol tuşuna basılır ve
tuş basılıyken fare sağa ve sola hareket ettirilir. Zaman Çizgisi farenin hareketi kadar sağa
yada sola kayar.
e. Kursör Pozisyonuna Kaydırma
Zaman Çizgisi üzerinde sağ tuşa basıp açılan menüden Boyut / Kursör pozisyonuna git
seçeneğine tıklandığında mümkünse kursör ortada kalacak şekilde Zaman Çizgisi hareket
eder.
24. Profiller ile Çalışma Profil Kaydetme
Ana menüden Ayarlar / Profiller / Profil Kaydet seçeneğine tıklandığında o anki ekran düzeni
ve seçenekler kaydedilir. Ayarlar her nesne tipi için ayrı ayrı tutulur.
a. Varsayılan Ayarlara Dönme
Ana menüden Ayarlar / Profil / Varsayılan Ayarlara Dön seçeneğine tıklandığında
varsayılan ayarlar yüklenir.
25. Ekranı Yakalama ve Kaydetme
Seçili nesne bir video nesnesi ise herhangi bir andaki kare alınıp image nesnesi olarak
kaydedilebilir. Asset \ EkranıYakala ve Kaydet seçeneğine tıklanarak Görünür Alan üzerinde
sağ tuşa basıp açılan menüden Ekranı Yakala ve Kaydet seçeneğine tıklanarak açılan
pencerede

resmin kaydedileceği klasör, resmin adı ve kayıt formatı belirlendikten sonra Tamam
butonuna basıldığında o anki kare belirlenen formatta, belirlenen konuma, belilenen isimle
kaydedilir. Daha sonra otomatik olarak, bu resim dosyasından bir resim asset’i oluşturulup
video nesnesiyle aynı bin içerisine eklenir.
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26. Tüm Nesneleri Göster Modunda Çalışma

a. Tüm Nesneleri Göster Moduna Geçiş
Ana menüden Görünüm / Tüm Nesneleri Göster seçeneğine tıklanarak tüm nesnelerin Zaman
Çizgisi üzerinde gösterilmeleri sağlanır.
b. Geçerli Nesneyi Değiştirme
Daha önce anlatılan seçili nesneyi değiştirme yollarıyla ve kursör hareket ettirilip başka bir
nesne üzerinde bırakılarak geçerli nesne değiştirilir.
c. Pozisyon Değiştirme
Kursör hareket ettirilip istenilen pozisyonda bırakılır. Bu modda kursör hareket ederken
pozisyon değişmez ancak kursör bırakıldığında değişir. Kursör aynı nesne üzerinde hareket
ettirilmişse o nesne üzerinde o pozisyona konumlanılır. Kusör başka bir nesne üzerine
götürülmüşse bu nesne seçili nesne olur ve nesne üzerinde kursörün bırakıldığı pozisyona
konumlanılır. Resimlerde her zaman resim nesnesinin başına konumlanılır.
d. In-Out Arasını Oynat
Sağ alt köşedeki In-Out butonu basılarak, basılı hale getirilir. Bu durumda video ve ses
nesnelerinin sadece MarkIn-Out aras ıçalınır.
e. Tek Nesne Moduna Geçiş
Ana menüden Görünüm / Tüm Nesneleri Göster seçeneğine tekrar tıklanarak seçili işareti
kaldırılır, tekrar Tek Öğe moduna geçilir. Zaman Çizgisi üzerindeki herhangi bir nesneye çift
tıklanır, Tek Öğe moduna geçilir ve bu nesne seçilir. Tüm Nesneler modunda herhangi bir
Düzenleme işlemi yapılamaz.
27. Metadata EkranınıYapılandırma Metadata Ekranını Açma
Ana menüden Ayarlar / Metadata Ekranını Ayarla seçeneğine tıklanır.
a. Genel Ayarlar
YazıRengi : Metadata bilgilerinin yazırengi.
Arkaplan Rengi : Yazıların arkaplan rengi.
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YazıTipi : Yazının fontu.
Yazı Boyutu : Yazının karakter büyüklüğü.
Ortak Alanlar
Bu alanlar her nesne türü için geçerlidir. Nesne tipi ne olursa olsun bu alanlar görüntülenirler.
i.Resim Alanları: Bu bölümde seçilen alanlar sadece image nesneleri üzerinde gösterilecek
metadata alanlarıdır.
ii.Video Alanları: Bu bölümde seçilen alanlar sadece video nesneleri üzerinde gösterilecek
metadata alanlarıdır.
iii.Audio Alanları: Bu bölümde seçilen alanlar sadece audio nesneleri üzerinde gösterilecek
metadata alanlarıdır.
b. Yeni Alan Ekleme
Herhangi bir bölümdeyken (Resim Alanları, Video Alanları...) Ekle butonuna tıklayın
Açılan pencereden istenilen alan isimlerine çift tıklayın. Çift tıklanan her eleman listeye
eklenir. Toplu seçim ekleme için alanları seçin ve Ekle butonuna basın. Kapat butonuna
basarak bu pencereyi kapatın. Listeye eklenen elemanların ekran üzerinde gösterilecekleri
pozisyonu belirleyin. Konum değeri 0 (sıfır) olan alanlar pozisyonu belirlenmemiş alanlardır.
Pozisyonu belirlemek için; listeden bir eleman seçin ve sağ taraftaki numaralı kutulardan
birine tıklayın. Aynı yerde görüntülenecek elemanların yukarıdan aşağı sıralarını
belirleyebilirsiniz.
c. Alanları Kaldırma
Listeden bir eleman seçin ve Kaldır düğmesine tıklayın.
4.23 İşleyiş Durumu
İşleyiş penceresi o an Metus Library’deki işlemlerin durumunu gösterir.

85

4.24 Playlist Düzenleyici
Playlist düzenleyicisi penceresinde arşiv içerisinde bulunan varlıkları yayına hazırlamak üzere bir
playlist oluşturabilmektedir. Playlist Düzenleyicisinin görüntülenmesi için Görünüm menüsünden
Playlist Düzenleyicisi seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Pencere açıldığında en üstte Playlist Araç
Çubuğu, altında Playliste aktarılmış olay ve dosyalar ile detayları ve en altta ise toplam Playlist süresi
görülebilir.

1. Yayın Sunucusu Ekleme
Yeni bir yayın sunucusu oluşturabilmek için Proje menusu içerisinden Özellikler seçeneğine
giriniz. Gelen proje özellikleri ekrarnında Sunucu Ekle seçeneğine tıkladıktan sonra yayın
sunucunuzun ismini yazıp Tamam tuşu ile işlemini onaylayınız.
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Gelen yayın sunucusu özellikleri ekranında ;
i. Playlist
Klasörü
oluşturulan
Playlist
dosyasının transfer edileceği klasörün yolunu
gösterir.
ii. Merkezi İçerik Klasörü playlist içerisinde
bulunan dosyaların transfer edileceği
klasörün yolunu gösterir.
iii. İçerik için varsayılan erişim tipi PUSH
seçilirse
varsayılan
olarak
playlist
içerisindeki dosyalar tanımlanan Merkezi
İçerik Klasörüne kopyalanır. TUNNEL
seçeneği seçilirse yayın sunucusu dosyaları
Arşiv klasörü içerisinden oynatır.
iv. Kanal seçeneği içerisinden yayınlanacak
Kanal seçilebilir.
v. Sunucu formatları yayın sunucusunun
desteklediği görüntü, ses ve resim
formatlarının seçildiği ekrandır.
vi. Geribildirim Klasörü yayın sunucusunda gelecek geribildirim dosyasının aktarılacağı
klasörün yolunu gösterir. Seçenekleri içeriside Otomatik, Elle veya Devre Dışı bırakma
seçenekleri bulunur.
2. Playlist Araç Çubuğu
Menu
Yeni Playlist
Playlist’i Kapat
Kaydet
Farklı Kaydet
Değişiklikleri İptal et
Seçili Elemanı Düzenle
Playlist Özellikleri
En Yukarı
Yukarı
Aşağı
En alta

Yer Değiştir
Ters Sırala
Rastgele Sırala
Olay Ekle
Not Ekle
Boş Eleman Ekle
Seçili Eleman(lar)ı Sil
Yayına Gönder
Playlist Ver
Önizleme
Yazdır
Playlist’i Kontrol Et
Görünüm Modunu Değiştir
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Menu : Playlist menusunu açar
Yeni Playlist : Yeni playlist oluşturmak için kullanılır.
Playlist’i Kapat : Üzerinde çalışılan Playlist’i kapatır.
Kaydet : Playlist’i kaydetmek için kullanılır.
Farklı Kaydet : Playlist’i farklı bir isimle kaydetmek için kullanılır.
Değişiklikleri İptal et : Yapılan tüm değişiklikleri iptal eder.
Seçili elemanı Düzenle : Seçili elemanın özelliklerini değiştirmek üzere asset viewerı
açar.
- Playlist Özellikleri : Playlist özellikleri ekranını açar.
- En Yukarı : Seçili medyayı listenin en üstüne alır.
- Yukarı : Seçili medyayı bir üst sıraya alır.
- Aşağı : Seçili medyayı bir alt sıraya alır.
- En Alta : Seçili medyayı listenin en altına alır.
- Yer değiştir : Playlist içerisinde seçili olan assetlerin yerlerini değiştirir.
- Ters Sırala: Listeyi tersden sıralar.
- Rastgele Sırala : Seçili assetleri rastgele olarak sıralar.
- Olay ekle : Stop, stop cue, return, wait, wait until, wait time code, logo preset, GPI,
kramer switch olayları eklemeye yarar.
- Not ekler : Seçili dosyaya not eklemeye yarar.
- Boş eleman ekleme : Belirtilen süre uzunluğunda boş eleman eklemek için kullanılır.
- Seçili eleman(lar)ı sil : Seçili eleman veya elemanları siler.
- Yayına gönder : Kaydedilmiş playlisti yayına gönderir.
- Playlist ver : Çalışılan playlistin dosyasını oluşturur.
- Önizleme : Yapılan playlistin nasıl oynatılacağının önizlemesini gösterir.
- Yazdır : Playlistin çıktısını yazıcıya gönderir.
- Playlist’i Kontrol Et : Playlist dosyasınının uygunluğunu kontrol eder.
- Görünüm Modunu Değiştir : Görünüm modunu liste görünümü veya iz görünümü
arasında değiştirmeye yarar.
3. Yeni Playlist Oluşturma
Yeni bir playlist oluşturmak için Menu listesinden Yeni... seçeneğine tıklayabilir veya kısayol
butonunu kullanabilirsiniz.
tuşları içerisinden
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4. Playliste Nesne Ekleme
Oluşturmuş olduğunuz playlistinize yeni nesne eklemek için Playlist’e aktarmak istediğiniz
nesneyi sürükleyip Playlist ekranına bırakınız. Playlist içerisine aktardığınız elemanı
düzenlemek için nesnenin üzerine iki kere tıklayarak açabilir veya nesne seçili iken Seçili
Elemanı Düzenle butonuna basabilirsiniz. Açılan Asset Viewer ekranında nesnenize In-Out
noktaları tanımlayabilirsiniz.
Playlist içerisine tek bir nesne aktarabildiğiniz gibi bin içerisinden birden fazla asseti seçip
sürükleyerek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
5. Playlist’e Olay Ekleme
Playlistin içerisine olay eklemek için kısayol menusunden Olay Ekle butonuna bastığınız da açılan
pencereden istediğiniz olayı seçerek Playlistinize ekleyebilirsiniz.

6. Playlist’e Not Ekleme
Playlistin içerisine Note eklemek için kısayol menusunden Note Ekle butonuna bastığınız da açılan
pencereden Noteu seçerek Playlistinize ekleyebilirsiniz.

7. Bin’den Playlist Oluşturma
Proje gezgini içerisinden Playlist’e aktarmak istediğiniz binin üzerine sağ tuş ile
tıkladığınızda gelen menude Bu Bin’den Playlist Oluştur seçeneğini kullanarak Bin
içeriğinden playlist oluşturabilirsiniz. Gelen ekranda Playlist’inize bir isim verip, içerisinde
oluşturulacağı Bin’i seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.
8. Playlist’den Nesne Silme
Playlistin içerisinden silmek istediğiniz nesne veya nesneleri seçip klavyenizden Del tuşuna basarak ya
da kısayol menusunden Seçili Nesneleri Sil butonuna basarak nesneleri silebilirsiniz.

9. Playlist İçerisinde Kullanılan Assetleri Listeleme
Playlistiniz içerisinde kullanılan assetleri listelemek için MENU > Playlist > Kullanılan Assetleri
Listele seçeneğini tıkladığınızda arama sonuçları ekranı içerisinde Playlistiniz içerisinde bulunan tüm
assetler listelenir.

10. Playlist’i Kaydetme
Playlistinizi oluşturma işlemini tamamladıktan sonra Menu seçenekleri veya Kısayol tuşlarından
Kaydet ya da Farklı Kaydet seçeneklerinden birisini seçerek Playlistinizi kaydedebilirsiniz. Gelen
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ekranda Playlistinizi kaydetmek istediğiniz Bin’i seçip Tamam tuşuna basarak kayıt işlemini
tamamlayabilirsiniz.

11. Playlist Özellikleri
Bir playlistin özelliklerini Kısayol Tuşlarından Playlist Özellikleri butonuna
görüntüleyebilirsiniz. Bu ekranda Playlistinizin Genel ve Eleman ayarları bulunmaktadır.

basarak

Genel ayarlar içerisinde Playlist’inizin ismini değiştirebilir, Teknik ve Yönetimsel olarak Onaylama
yapabilir. Planlanan uzunluğunu, frame rateini, yayınlanacağı Kanal’ı tanımlayabilirsiniz. Bir tarih ve
zaman tanımlayarak Zamanlanmış Playlist Dosyaları oluşturabilirsiniz. Playlist’i tekrarlanaak şekilde
konfigüre edebilir; playlist içerisindeki dosyaların yayın sunucusuna aktarılmasını konfigüre
edebilirsiniz.
Eleman Ayarları içerisinde Asgari ve Azami Asset uzunluklarını tanımlayabilrsiniz. Klipler arasına ara
klipler ekleyebilirsiniz. Playlist’e ekleyebilieceğiniz tüm ses, görüntü ve resim formatlarınızı
sınırlayabilrsiniz.

12. Playlist’i Yayına Gönderme
Bir playlistin yayına gönderilebilmesi için playlistin kaydedilmiş, teknik ve yönetimsel onaydan
geçmiş olması gerekmektedir. Daha önceki adımlarda belirtilen bu adımları tamamladıktan sonra
kısayol butonları üzerinde bulunan
başlatılır.

yayına gönder butonuna basarak Yayına Gönderme Sihirbazı
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Bu ekranda Yayın Sunucusu seçildikten
sonra Proje özellikleri içerisinde Yayın
sunucuları kısmında tanımlanan Playlist
klasörü, içerik klasörleri ve içerik erişim
tipi alanları otomatik olarak gelecektir.
Eğer zamanlanmış bir playlist oluşturmak
istiyorsanız
Yayın zamanı alanının
karşısındaki
kutucuğu
işaretleyip
playlistinizin yayınlanmasını istediğiniz
Tarih ve zamanı belirtiniz.

Yayına Gönderme Sihirbazı’nın ikinci
sayfasında Playlist formatı ve ve playlist
içerisine konulacak metadatalar seçilebilir.
Metus Library , Airbox V4 Ply, Airbox V4
XML, AirBox V3 ve Metus Library V3
formatlarında
playlist
dosyaları
oluşturabilir. Playlist dosyası formatı ve
eklenecekler metadatalarda seçildikten
sonra İleri butonu ile devam edebilirsiniz.

91

Yayına Gönderme Sihirbazı’nın ikinci
sayfasında Playlist formatı ve ve playlist
içerisine konulacak metadatalar seçilebilir.
Metus Library , Airbox V4 Ply, Airbox V4
XML, AirBox V3 ve Metus Library V3
formatlarında playlist dosyaları oluşturabilir.
Playlist dosyası formatı ve eklenecekler
metadatalarda seçildikten sonra İleri butonu
ile devam edebilirsiniz.

Yayına Gönderme Sihirbazı’nın bir sonraki
sayfasında yapmış olduğunuz ayarların bir
özetini görebilirsiniz. Playlist içerisinde
bulunan toplam eleman sayısı, toplam
playlist süresi, asgari ve azami asset
uzunlukları, playlistin gönderileceği yayın
sunucusunun ismi, playlis ve merkezi içerik
klasörlerinin
yollarını
görebilirsiniz.
Bellirtilen bilgileri doğruluyorsanız İleri
butonu ile analiz işlemine başlayabilirsiniz.

Analiz işlemi sonunda bir hata oluşmaması
durumunda Analiz sonuçları ekranı yandaki
gibi oluşacaktır. Bu ekranda görünen
Nearline
Assetler
offline
yedekleme
ünitesinden Buffer diskine aktarılmış olan
assetleri , Offline Assetler halen Tape’de
olan assetleri, Dönüştürülecek Assetler
Dönüştürme işlemi gerektiren assetleri,
Geçersiz Süreli Assetler ise süreleri ile ilgili
problem olan assetleri gösterirler. İleri tuşuna
bastığınızda yayıan gönderme işlemi
başlayacaktır. En son olarak playlist yayına
başarı ile gönderildi mesajı ile dosyalarınız
yayın sunucusuna transfer edilmiş olacaktır.
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4.25 İşlemler Geçmişi
İşlemler Geçmişi penceresinde proje kullanıcılarının yaptıkları işlemler görüntülenmektedir.
İşlemler Geçmişi penceresinin görüntülenmesi için Proje menüsünden İşlemler Geçmişi
seçeneğine tıklamalısınız. Pencere ilk açıldığında varsayılan olarak bu gün yapılan işlemler
listelenir. Alt bölümde, projede yapılan toplam işlem sayısı ve o an listelenen işlem sayısı
yazılır.

1. Tüm İşlemleri Listelemek
İşlemler Geçmişi penceresinde sol üst kısımda bulunan Filtre penceresinde Filtre Yok
seçeneği seçilirse projede yapılan tüm işlemler görüntülenir.
Not: Uzun süre üzerinde çalışılan bir projede çok sayıda işlem yapılmış olabilir. Tüm işlemler
listelendiğinde, listeleme işlemi uzun sürebilir ve hatta bilgisayarın bir süre tepki
vermemesine sebep olabilir.
2. Kullanıcı Adına Göre Listeleme
Belirli bir kullanıcının yaptığı işlemlerin listelenmesi sağlanır. Filtre listesinden Kullanıcı Adı
seçeneğini seçin ve Tamam butonunun yanındaki listeden görüntülemek istediğiniz kullanıcı
adını seçin. Tamam butonuna tıklayın.
3. Üzerinde İşlem Yapılan Gruba Göre Listeleme
Üzerinde işlem yapılan bölümlere göre filtreleme yapmak için ‘Filtre’ seçeneklerinden ‘Grup’
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seçilir. Daha sonra ‘Tamam’ düğmesinin yanındaki listeden grup seçilir ve ‘Tamam’
düğmesine tıklanır.
a.Nesne : Nesneler üzerinde yapılan işlemler listelenir.
b.Alan : Alanlar üzerinde yapılan işlemler listelenir.
c. Kategori : Kategoriler üzerinde yapılan işlemler listelenir.
d.Kullanıcılar ve Gruplar : Kullanıcılar ve gruplar üzerinde yapılan işlemler
listelenir.
e. Proje Özellikleri : Proje özelliklerinde yapılan işlemler listelenir.
4. Nesne Adına Göre Filtreleme
Üzerinde işlem yapılan nesne adına göre filtreleme yapmak için Filtre seçeneklerinden Nesne
Adı seçilir. Tamam düğmesinin yanındaki kutuya nesnenin adı veya ilk birkaç harfi yazılır.
Tamam butonuna tıklandığında girilen ada eşit olan veya o isimle başlayan nesneler üzerinde
yapılan işlemler listelenir.
5. Yapılan İşleme Göre Listeleme
Yapılan işleme göre filtreleme yapmak için Filtre listesinden İşlem seçilir. Tamam
düğmesinin yanındaki listeden istenen işlem (ekleme, silme, değiştirme...) seçilir ve Tamam
butonuna tıklanır.
6. Açıklamaya Göre Listeleme
Yapılan işlemin açıklamasına göre filtreleme yapmak için Filtre listesinden Açıklama seçilir.
Tamam düğmesinin yanındaki kutucuğa açıklamanın tamamıyada başlangıcı yazılır. Tamam
butonuna tıklandığında açıklaması yazılan işlemler listelenir.
7. İşlem Tarihine Göre Listeleme
Belli bir tarihte, öncesinde veya sonrasında yapılan işlemleri listelemek için ‘Filtre’
listesinden ‘Tarih’ seçilir.
a. Belli Bir Tarihte Yapılan Değişiklikleri Listeleme
İşaret kutusundan (filtre ve tarih seçme kutuları arasındaki liste) eşittir ‘=’ işareti seçilir.
Tamam butonunun yanındaki tarih seçme kutusundan tarih seçilir. Tamam butonuna
tıklandığında o gün yapılan işlemler listelenir.
b. Belli Bir Tarihten Sonra Yapılan İşlemleri Listeleme
İşaret kutusundan büyüktür ‘>’ işareti seçilir. Tarih seçme kutusundan tarih seçilir. Tamam
butonuna tıklandığında seçilen tarihten sonra yapılan işlemler listelenir.
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Not: Seçilen tarihtekiler listelenmez.
c. Belli Bir Tarihten Önce Yapılan İşlemleri Listeleme
İşaret kutusundan büyüktür ‘<’ işareti seçilir. Tarih seçme kutusundan tarih seçilir. Tamam
butonuna tıklandığında seçilen tarihten önce yapılan işlemler listelenir.
Not: Seçilen tarihtekiler listelenmez.
8. İşlemleri Silmek
İşlemler listesindeki bir veya daha fazla işlem seçilir. Daha sonra sağ tuş menüsünden Sil
seçeneğine tıklayabilir veya klavyeden Delete tuşuna basarak işlemleri silebilirsiniz.
4.26 Proje Özellikleri
Proje Özellikleri o anki projeye ait özellikleri ve seçenekleri gösterir. Proje Özelliklerine
yanlızca yönetici yetkisine sahip kullanıcılar girebilir. Proje Özelliklerine Proje menüsünden
Özellikler seçeneğine tıklayarak erişebilirsiniz.

1. Proje Yöneticisi
Metus Library’de her projenin bir yöneticisi vardır. Proje yöneticisi o proje üzerinde tüm
yetkilere sahiptir. Ancak başka projeler üzerinde herhangi bir etkisi olamaz. Varsayılan olarak
proje yöneticisi Anonymous’dur. Yöneticisi Anonymous olan projelerde güvenlik ayarları
yapsanız bile geçerli olmayacaktır. Tüm kullanıcılar proje yöneticisi gibi davranacaktır. Proje
yöneticisini değiştirmek için Proje Özellikleri penceresinde Proje Yöneticisi alanında Değiştir
butonuna tıklayın. Açılan Kullanıcı Ekle ekranında daha önce oluşturmuş olduğunuz yönetici
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yetkili kullanıcılardan birini seçin ve Ekle butonuna tıklayın.
2. Sunucular
Metus Library’de kullanılan sunucular buradan ayarlanabilmektedir.
a. Arşiv Sunucusu

Bu bölüm arşiv projelerinde arşiv sunucusu belirlemek için kullanılırken library projelerinde
ise varsayılan bir arşiv projesine bağlanmak için kullanılır.
i. Library Projesinde Arşiv Sunucusu Seçmek
Library Projesinde bir arşiv sunucusu seçmek için Arşiv Sunucusu bölümünde Proje Seç
butonuna tıklayın. Açılan Proje Aç pencersinde varsayılan bir arşiv projesi seçin ve Aç
butonuna tıklayın. Son olarak Tamam butonuna tıklayın.
ii. Arşiv Projesinde Arşiv Sunucusu Seçmek
Arşiv Sunucusu bölümünde Sunucu Seç butonuna tıklayın. Gelen pencerede networkteki tüm
bilgisayarlar listelenir. Bu listeden Arşiv Sunucusu servisinin (MAS) yüklendiği bilgisayarı
seçin ve Tamam butonuna tıklayın. Arşiv Sunucusunu seçtiğinizde o bilgisayara bağlı tüm
harddiskler listelenecektir Buradan istediğiniz disk veya diskleri seçip arşivleme sırasını
belirleyebilirsiniz.
Disk Adı : Arşivleme yapabileceğiniz disklerin adını listeler.
Boş Alan : Diskler üzerindeki boş alan miktarını belilrtir.
Toplam : Disklerin toplam kapasitesini gösterir.
Geçici Alan : Diskler içerisinde geçici olarak kullanılan kısmı belirtmektedir.
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Kullanılmayan Alan : Disk üzerinde kullanılmayacak alan kapasitesini gösterir.
Disk Set : Metus Library içerisinde arşivleme işlemlerinin hangi disklere yapılacağı
belirtilebildiği gibi disklerden Disk Setler oluşturularak o diskler üzerine arşivleme yapılması
da mümkündür. Primary, Secondary ve Archive olmak üzere 3 adet disk set grubu
bulunmaktadır.

b. İşlem Sunucusu
Transcode, proxy çıkarma gibi uzun süren ve çok fazla kaynak kullanılmasına neden olan
işlemlerin başka bilgisayarlar tarafından yapılması sağlanabilir. İşlem sunucusu seçilmezse bu
işlemleri lokal bilgisayarlar kendileri yapmak zorundadırlar. İşlem sunucusu seçmek için
İşlem Sunucusu bölümünde Sunucu Seç butonuna tıklayın. Açılan pencerede networkteki tüm
bilgisayarlar listelenir. Buradan işlem sunucusu olarak kullanacağınız bilgisayarı seçin ve
Tamam butonuna tıklayın.
c. Yayın Sunucusu
Yeni bir yayın sunucusu oluşturabilmek için Proje menusu içerisinden Özellikler seçeneğine
giriniz. Gelen proje özellikleri ekrarnında Sunucu Ekle seçeneğine tıkladıktan sonra yayın
sunucunuzun ismini yazıp Tamam tuşu ile işlemini onaylayınız.

97

Gelen yayın sunucusu özellikleri ekranında ;
vi. Playlist
Klasörü
oluşturulan
Playlist
dosyasının transfer edileceği klasörün yolunu
gösterir.
vii.
Merkezi İçerik Klasörü playlist
içerisinde bulunan dosyaların transfer
edileceği klasörün yolunu gösterir.
viii. İçerik için varsayılan erişim tipi PUSH
seçilirse
varsayılan
olarak
playlist
içerisindeki dosyalar tanımlanan Merkezi
İçerik Klasörüne kopyalanır. TUNNEL
seçeneği seçilirse yayın sunucusu dosyaları
Arşiv klasörü içerisinden oynatır.
ix. Kanal seçeneği içerisinden yayınlanacak
Kanal seçilebilir.
x. Sunucu formatları yayın sunucusunun
desteklediği görüntü, ses ve resim
formatlarının seçildiği ekrandır.
vi. Geribildirim Klasörü yayın sunucusunda gelecek geribildirim dosyasının aktarılacağı
klasörün yolunu gösterir. Seçenekleri içeriside Otomatik, Elle veya Devre Dışı bırakma
seçenekleri bulunur.
3. Arşivleme Seçenekleri
Arşivleme seçenekleri içerisinde proje bazında arşivleme esnasında default olarak nasıl
arşivleme yapılacağı tanımlanmaktadır. Arşivleme işlemi yapılırken Storyboard veya Proksi
oluşturup oluşturulmayacağı; Arşivleme yaparken dönüştürme işleminin yapılıp
yapılmayacağı ve hangi formatlara dönüştürme olacağı, arşivlerken kesme işleminin olup
olmayacağı ve kaynağın veya proksinin teybe arşivlenip arşivlenmeyeceği belirlenmektedir.
Bu ekranda Arşivlenen öğelerin kaynak dosyalarını sil seçeneği işaretli ise dosya
arşivlenirken orijinal dosya silinecektir.
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4. Arşiv Yönetimi

Arşiv yönetimi içerisinden yeni disk setleri oluşturabilir, disk setlerine arşivleme kuralları
atayabilir, saklama birimlerinin kullanım sıralamasını yapabilirsiniz.
Yeni bir disk seti eklemek için Yeni Ekle butonuna bastığınızda karşınıza oluşturacağınız disk
setinin arşivleme kurallarını tanımlayacağınız ekran gelecektir. Bu ekranda oluşturacağınız
disksetine hangi özelllikleri taşıyan assetlerin arşivleneceğini belirleyebilirsiniz. İsim alanına
da yeni disk setinizin ismini yazıp Tamam ile işleminizi onaylayınız.
Bu işlemi bir örnek ile açıklayalım Asset Age’i 10 dan büyük olan ve 10 kereden az izlenmiş
kayıtları New Diskset içine arşivlemek istersek, Yeni Ekle butonuna bastığımızda karşımıza
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gelen ekranda “Alan Eklemek İçin Çift Tıklayın” yazan alana çift tıklayarak “Age” alanını
seçiniz. Yanındaki seçenekten “büyüktür” seçeneği seçildikten sonra kriterin değerini 10
olarak belirleyin. Artı “+” butonu ile yeni bir kriter ekleyip aynı sıralama ile “ViewCount”
küçüktür 10 koşulunu belirleyin. İsim alanına New Diskset yazın ve Tamam ile işleminizi
onaylayın. Belirtmiş olduğunuz koşullara sahip assetler arşiv sunucuları içerisinde New
DiskSet olarak atadağınız diskler içerisine arşivlenecektir.

5. Arşiv Durumu
Bu ekranda tüm arşiv sunucularındaki aktif diskler ve disklerin doluluk oranları renkli bir
diyagramhalinde görülmektedir. DiskSet Göster butonu ile istenirse bu bilgileri DiskSeti
bazında da görebilirsiniz. Askıya Al seçeneği ile seçmiş olduğunuz diski geçici olarak
kullamdışı yapabilir. Kullanıma Kapat diyerek diskleri kullanım dışı hale getirebilirsiniz.
İçeriği Taşı seçeneği ile diskler arasında veri transferi yapabilirsiniz.
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6. Bilgi Hayatdöngüsü Yönetimi

Teybe Arşivleme, Çift Kopya, Silme, Taşıma gibi işlemlerin belirtilen koşullarla otomatik
olarak yapılması için kurallar tanımlanabilen alandır.
Yeni Ekle seçeneği tıklandığında karşınıza koşullar oluşturabileceğiniz koşul ekranı
gelecektir. Bu ekranda Arşiv Yönetimindeki gibi koşullarınızı belirledikten sonra yapılmasını
istediğiniz işlemi seçmeniz ve bu işleme bir ad vermeniz gerekmektedir. Tamam ile işleminizi
onayladığınızda oluşturmuş olduğunuz kural ekrana gelecektir. Bu kuralı isterseniz “Çalıştır”
butonuna basarak hemen çalıştırabilir ya da Pasif hale getirebilirsiniz. Bu ekrandaki “BHY
Yaşam Süresi” projenin son açıldığı tarihten itibaren ne kadar zaman sonra tekrar aktif
olabileceğini, “BHY Period” ise ne sıklıkta kuralın çalışacağını gösterir.
Sistem içerisinde KillDate ve LifeTime adında iki metadata alanı bulunmaktadır. Eğer
assetlerinizde bu alanları tanımlar ve “Yaşam Süresi Dolduğunda yada ğldürme tarihi
geçtiğinde assetleri sil” seçeneğini işaretlerseniz belirtilen koşul oluştuğunda assetleriniz
otomatik olarak silinir. “Her türlü otomatik silme işleminden önce talep oluştur” seçeneği ise
silmeden önce talep oluşturulmasını ve bu talepin ne kadar süre ile geçerli olacağını, belirtilen
süre sonunda ne yapılacağını belirttiğiniz kısımdır.
7. Teyp Birimleri
Metus Library’nin opsiyonel olarak Tape drive ve Tape Library desteği de bulunmaktadır. Bu
opsiyonun kurulu olduğu sistemlerde Arşiv Üniteleri kısmında tanımlı olan arşivleme
üniteleri, üniteler içerisindeki online veya offline durumda olan kasetleri görebilirsiniz. Bu
kasetlere isim vermek, isimlerini değiştirmek gibi işlemleri bu ekrandan yapabilirsiniz.
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8. Proxy Seçenekleri
Proxy seçenekleri, asseti oluşturulan dosyanın varsa proxy’sinin nasıl alınacağını belirler.
Proksi İsimlendirme seçenekleri içerisinde ön ek, son ek ve uzantı tanımlaması
yapılabilmektedir.
Proxy dosyasını aynı dizinden al seçeneği seçilirse. Dosyanın assetinin oluşturulduğu
klasörde burada belirlenmiş bir sonek ve uzantıya göre proxy arar.
Proxy dosyasını belirlenmiş dizinden al seçeneği seçildiğinde burada belirlenen ortak proxy
klasöründen yine burada belirlenmiş bir uzantıya göre bulur.
Profiller ekranında resim, ses ve videolar için default olarak oluşturulacak profiller
tanımlanmaktadır. “...” butonuna basıldığında karşınıza gelen ekrandan proksi profilini
seçebilirsiniz.
9. Storyboard Seçenekleri
Storyboard seçenekleri bir assetin storyboard’ı çıkarılırken varsayılan olarak uygulanacak
ayarların belirlenmesini sağlar.
Oluşturma şekli bölümü, bir assetin storyboard’unu oluşturmak istediğinizde storyboard
penceresi açıldığında varsayılan olarak gelen ayarlardır.
10. Playlist
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11. Master Asset Ayarları

Güvenlik bölümünde iki seçenek vardır. Birinci seçenek seçildiğinde her kullanıcı
oluşturduğu master assetin yöneticisidir. İkinci seçenek seçildiğinde bütün master assetlerin
yönticisi proje yöneticisidir.
Büyüklük kategorileri bölümü yukarıda değinildiği gibi master assetleri proje gezgininde
büyüklüklerine göre gruplamak için kullanılır. Buraya istenildiği kadar kriter girilebilir.
Kriter girmek için sol taraftaki kutucuklar değerler yazıldıktan sonra + butonuna bamak
yeterlidir. Ortadaki kutucuktan <, >, ya da – (arasında) seçilebilir. – butonu ise sol taraftaki
seçili kriteri kaldırır.
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Sağ taraftaki yukarı ve aşağı ok butonları ile kriterlerin sıraları ayarlanabilir.
Master asset binine normal bir bine güvenlik verilir gibi verilebilir.
12. Özel İkonlar

Bazı metadataları belirgin kılmak için onlara özel ikon belirleyebilirsiziniz.

13. Diğer
Proje Genelinde Şablonları Kullan : Proje içerisinde tanmlanmış şablonların akif olup
olmayacağını belirler.
Asset oluşturulurken dökümanlardan metin içeriğini al : Word excel, ppt, pdf gibi
dökümanlar arşivlenirken “Asset Content” alanına dökümanların metin içeriğinin gelip
gelmeyeceği belirlenir.
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Dışarıdan gelen alanları otomatik olarak proje alanlarına ekle: Başka bir projeden alınmış
assetlerin sahip olduğu alanlar, üzerinde çalıştığımız projede yoksa bu projeye de o alanların
otomatik eklenmesini sağlar.
Dışarıdan gelen kategorileri otomatik olarak proje kategorilerine ekle: Başka bir projeden
alınmış assetlerin sahip olduğu kategoriler, üzerinde çalıştığımız projede yoksa bu projeye de
o kategorilerin otomatik eklenmesini sağlar.
Her Metadata kaydedilirken Full Text güncellemesini etkin kıl :
Kullanıcılar orijinal dosyaları izleyemezler : Kullanıcılar orjinal dosyaları izleyemezler
sadece proxsi si olan dosyaların proksilerini izleyebilirler.
Çoklu içerik dili özelliğini etkin kıl :
Senkronizasyon taleplerinde maksimum kullanıcı limitini etkin kıl : Senkronizasyon
talebinde kişilere kısıtlama vermenizi sağlar.
Thumbnail Ofset : Videolardan küçük resim çıkarırken hangi süreden çıkaracağını belirler.
4.27 Görev Yönetimi ve Kullanıcılara Görev Atama
Metus Library’de yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı diğer kullanıcılara çeşitli görevler
verebilir. Kullanıcılar, verilen görevleri bu görevleri aldıklarına dair uyarı mesajları alırlar.
Proje yöneticisi, verdiği görevlerin yapılıp yapılmadığını takip edebilir.
Görev Yönetimi’ne ulaşmak için Proje menüsünden Görev Yönetimi’ne tıklayabilirsiniz.
Görev yönetimi penceresinde aşağıdaki işlemler yapılabilir.
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1. Yeni Görev Oluşturma
Proje menüsünden Görev Yönetimi seçeneğine tıklayın. Açılacak olan Görev Yöneticisi
penceresinde Yürürlükteki Görevler sekmesinde Ekle butonuna tıklayın. Yeni Görev Oluştur
penceresinde görevin Öncelik alanında öncelik derecesini, Son Gün alanında görevin bitmesi
gereken son gün ve saati belirleyebilirsiniz. Başlık kısmına, verilecek olan görevin başlığını
ve alt kısmına da açıklamasını yazın. Oluşturulma tarihi otomatik olarak belirlenir ve
değiştirilemez. Tamam butonu ile Yeni Görev Oluştur penceresini kapatın.

2. Görevi Düzenleme
Oluşturduğunuz bir görevde değişiklik yapmak isterseniz Yürürlükteki Görevler sekmesinde
Düzenle butonuna tıklayın. Görevde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra Güncelle butonuna
tıklayın.
3. Görevi Silme
Oluşturduğunuz bir görevi silmek isterseniz Yürürlükteki Görevler sekmesinde Sil butonuna
tıklayarak görevi silebilirsiniz.
4. Görevi Kullanıcılara Atama
Yürürlükteki Görevler sekmesinde oluşturulmuş görevlerden birini seçin. Sol alt tarafta
projede oluşturulmuş bütün kullanıcıların listelendiği pencerede görevi atamak istediğiniz
kullanıcıyı seçin. Üzerinde “>>” işareti olan butona tıklayarak seçtiğiniz görevi kullanıcıya
atayın. Görev atanan kullanıcının görev atandığına dair uyarılması isteniyorsa, sol alt
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köşedeki “Görev mesajı yolla” kutucuğu seçili olmalıdır.
5. Oluşturulmuş Görevleri Listeleme
Oluşturduğunuz görevleri bir veya daha fazla kullanıcıya atayabilirsiniz. Yürürlükteki
Görevler sekmesinde sol üst taraftaki listeden görevleri çeşitli biçimlerde sıralayabilirsiniz.
Hepsi : Tüm görevler listelenir.
Geçerli Görevler : Son günü geçmemiş görevler listelenir.
Geçmiş Görevler : Son günü geçmiş görevler listelenir.
6. Görevi Kullanıcıdan Kaldırma
Yürürlükteki Görevler sekmesinde sağ alt tarafta bulunan Göreve atanmış kullanıcılar
bölümünde o görev ile ilgili kullanıcılar listelenir. Buradan görev listesinden çıkarılmak
istenilen kullanıcıyı seçin. “<<” işareti olan butona tıklayarak kullanıcıdan görevi kaldırın.
7. Belirli Bir Kullanıcıya Atanmış Görevleri Listeleme
Proje menüsünden Görev Yönetimi seçeneğine tıklayın. Kullanıcı Görevleri sekmesine
tıklayın. Sol tarafta bulunan Bütün kullanıcılar kısmında projedeki kullanıcılar
listelenmektedir. Burada hangi kullanıcıya görev atandığınıgörmek için kullanıcının üzerine
tıklamanız yeterlidir.

Hepsi : Tüm görevleri listeler.
Başlanmadı: Henüz başlanmayan görevleri listeler.
Yapılıyor : Yapılmakta olan görevleri listeler.
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Tamamlandı: Tamamlanan görevleri listeler.
Seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
Kullanıcı Görevleri sekmesinde isterseniz belirli bir kullanıcıya yeni bir görev atayabilirsiniz.
Bunun için kullanıcı seçili iken Yeni Görev Ata butonuna tıklayın. Açılan menüde daha önce
oluşturulmuş görevlerden birini seçerek Tamam butonuna tıklayın.
Kullanıcıdan görevi kaldırmak için Görevi Kaldır butonuna tıklayın. Görev atamasını iptal
etmek istiyor musunuz? Sorusuna Evet cevabını verin.
4.28 Görevlerim
Kullanıcılar kendilerine verilmiş olan görevleri bu ekrandan görürler.

Kullanıcı kendisine atanmış görevleri Başlanmadı, Yapılıyor, Tamamlandı şeklinde
işaretleyebilir. Bunun için bu seçeneklerden birini seçtikten sonra Güncelle butonuna
tıklamanız gerekmektedir. Ayrıntılar butonuna tıklayarak görev ile ilgili ayrıntılara
ulaşabilirsiniz. Ayrıca Listeyi Yenile butonuna tıkladığınızda yeni görev verilip verilmediğini
görebilirsiniz.
4.29 Oturum Açma
Metus Library’de, kullanıcıların kendileri için belirlenmiş ayarlar ile giriş yapmaları
gerekmektedir. Bunun için; Proje menüsünden Oturum Aç seçeneğine veya
butonuna
tıklamanız gerekmektedir. Açılan pencerede sizin için belirlenen kullanıcı adı ve şifrenizi
yazarak Tamam butonuna tıklayın.
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Eğer bir projede Anonymous kullanıcısı proje yöneticiliğinden kaldırılmış ve başka bir
kullanıcı proje yöneticisi yapılmışsa başlangıç sayfasında açmak istediğiniz projeye
tıkladığınızda karşınıza oturum açma ekranı gelecektir. Sizin için belirlenmiş olan kullanıcı
adı ve şifrenizi yazarak projeyi açabilirsiniz. Böylece size verilmiş yetkiler dahilinde projede
çalışma hakkına sahip olursunuz.
4.30 Proje Özeti
Proje ile ilgili özet bilgilerin verildiği penceredir. Proje menüsünden Proje Özeti seçeneğine
tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

4.31 Konumlandırıcı(Locator)
Konumlandırıcı spesifik bir arama tipidir. Araçlar menüsünden Konumlandırıcı seçeneğine
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tıklayarak açabilirsiniz.

Konumlandırıcı penceresinin alt tarafında bulunan Tarih bölümü, bir assetin kaynak
dosyasının oluşturulma tarihidir (kayıda başlama tarihi). Zaman ise bu kayda başlandıktan
sonra geçen süredir. Konumlandırıcı belirtilen tarihte başlayan bir kaydın, belirtilen zamana
karşılık gelen asset bulunur ve açılarak dosyanın belirtilen noktasına gidilir.
Örneğin 22 Mayıs 2006 tarihinde başlamış olan bir kayıt var ve 24 saat devam ediyor. Bu
kaydın 2 saat sonraki noktasına gitmek istediğinizde Tarih kısmında 22 Mayıs 2006 seçilir.
Zaman kısmında da saat bölümüne 2 yazılır ve Tamam butonuna basılır. Eğer bu kritere uyan
birden fazla asset varsa birinci asset açılır. İsterseniz Filtre Kriterleri bölümünden kriter
ekleyerek daha isabetli aramalar yapabilirsiniz.
4.32 Zamanlanmış Görevler
Araçlar menüsü içerisinden Zamanlanmış Görevleri seçerek ulaşabileceğiniz bu menüde
belirli zamanlarda ve periyodik olarak proxy çıkarmak veya storyboard oluşturmak gibi analiz
işlemleri tanımlayabilirsiniz. Karşınıza gelen ekranda Ekle butonu ile işleme başlayabilirsiniz.
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Açılan “Analiz Et” ekranında analiz işeminin yapılmasını istediğiniz nesneyi “Nesne”
alanından seçtikten sonra yapılacak analiz işlemini “proksi” ve “storyboard” yanlarındaki
kutuları işaretleyerek seçin. Altlarındaki seçeneklerden yeniden oluşturmak veya atamak, yok
olanları oluşturmak ve atamak gibi ayarlarınızı yapabilirsiniz. “Alt binleri analiz et” seçeeğini
de işaretlerseniz seçmiş olduğunuz nesnenin altındaki binlerde de aynı işlemler yapılacaktır.
Filtreleme/Zamanlama sekmesinde yapılacak işlem için bir başlangıç zamanı ve tekrarlama
periyodu tanımlayabilirsiniz. Tanımlamalarınızı bitirip “Tamam” butonu ile işleminizi
onaylamanızın ardından görev listeye eklenecektir. Mevcut bir görev düzenlemek için tanımlı
görev seçili iken “Düzenle” butonu ile gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
4.33 Desteklenen İşlemler
Araçlar menüsünden Desteklenen İşlemler seçeneğine girdiğinizide Metus Library tarafından
desteklenen işlemleri görebilirsiniz.
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4.34 İşlem Sunucusu Yönetimi
Metus Library İşlem sunucusu kesme ve dönüştürme gibi işlemleri yapan servisin çalıştığı
sunucudur. Araçlar menüsü içerisinden İşlem Sunucularını Yönet seçeneği ile yapılan,
kuyrukta olan ve bitmiş işlemleri görüp yönetebilirsiniz. “Sunucu” seçeneğinden gözat butonu
ile işlem sunucusunu seçiniz. “Proje” alanından proje seçerek isterseniz tüm projeler
isterseniz de spesifik bir proje için yapılan işlemleri görüntüleyebilirsiniz. “İş durumu”
alanından çalışan, kuyrukta olan veya tamamlanmış işlemleri listeleyebilirsiniz.
Seçmiş olduğunuz kriterlere göre listelenen işlemleri “yeniden başlat” veya “iptal”
seçenekleri ile yönetmeniz mümkündür. “Ayrıntılar” seçeneği ile yapılmakta olan ilemin tüm
ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.
“Sunucu ayarları” seçeneği içerisinden “Eş Zamanlı İş sayısı” , “Azami bekleyen iş sayısını”
tanımlayabilir; yeni işleri reddedip, işler için kullanılan geçici klasörü değiştirebilirsiniz.
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4.35 Seçenekler

Seçenekler, program ile ilgili genel ayarların yapıldığı penceredir. Seçenekler’e ulaşmak için
Araçlar menüsünden Seçenekler’e tıklamanız gerekmektedir. Seçenekler penceresinde
aşağıdaki bölümler bulunur.
a. Görünüm
Nesnelerin listelendiği orta listenin görünümüyle ilgili ayarlar yapılır.
Varsayılan Mod : Nesneleri varsayılan olarak küçük resimler, döşenmiş veya ayrıntılı olarak
görmenizi sağlayan seçenekdir.
Thumbnail eni: Thumbnail modunda listede görüntülenen elemanların genişliği ayarlanır.
Yükseklik otomatik olarak hesaplanır.
Arama Sonuçları Sayfası : Her sayfada gösterilecek maksimum sonuç sayısı belirlenir.
b. Dil
Metus Library, Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere üç farklı dilde çalışabilmektedir.
Seçenekler penceresinde Dil bölümünden istediğiniz dili
seçerek arayüz dilini
değiştirebilirsiniz. Arayüz dil’inin etkin olabilmesi için Metus Library’i kapatıp, açmanız
gerekmektedir.
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c. Çalışma Alanı
Çalışma alanı bölümünde genel görünüm ayarları yapılabilmektedir.
Çalışma alanında Bin ve Container’ları göster: Bu seçenek seçili ise ortadaki listede assetlerle
beraber Bin ve Container’lar da gösterilir.
Seçilen bin ismini proje tab ismi olarak göster: Bu seçenek seçildiğinde ortadaki listenin
başlığı seçilen binin ismini gösterir.
Tab sayfaları seçildiğinde Gezgin penceresini göster: Ortadaki listeler arasında geçiş
yapıldığında Gezgin penceresi otomatik olarak görüntülenir.
Asset eklerken progress penceresini otomatik olarak göster : Asset oluşturma esnasında
işleyiş durumu penceresinin gösterilmesini sağlar.
Assetler ListBox’a ve AirBox’a sürüklenebilsin : Assetlerin ListBox ve AirBox programına
sürüklenebilmesini sağlar.
Style : Interface arayüzünün seçilmesini sağlar.
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d. Önizleme
Proxy dosyası yoksa, önizleme ekranında orjinal dosyayı oynat: Varsayılan olarak önizleme
ekranında bir dosyanın orjinali oynatılmaz. Sadece proxy dosyası varsa o oynatılır. Bu
seçeneği işaretlerseniz bir dosyanın proxy’si yoksa bile önizleme ekranında oynatabilirsiniz.
Viewer’da diğer assetleri de göster: Asset Viewer açıldığı zaman üst kısımda o bin içerisinde
bulunan tüm assetlerin gösterilmesini sağlar.
Explorer Pencereleri içinde aynı anda oynatma sınırı : Item Play yaparken aynı anda
oynatılabilecek asset sayısı tanımlanır.
One click open mode : Seçilen tipte assetlerin tek tıklama ile açılmasını sağlar.
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e. Dosyalar
Klasör gezgininde sistem sürücüsünü göster: Varsayılan olarak Klasör Gezgininde sistem
sürücüsü gösterilmez. Bu seçenek seçili ise klasör gezgininde, işletim sisteminin kurulu
olduğu disk (sistem diski) de görüntülenir.
Dosya Nesnelerini Önbellekle : Dosya nesnelerinin önbelleklenebilmesi sağlanır. Belirtilen
sayı kadar dosya nesnesi önbelleklenir.
f. Kısayol Tuşları
Bir İşleme Atanmış Kısayolu Değiştirmek
Soldaki komutlar listesinden bir komut seçilir. İstenilen kısayol tuş kombinasyonuna basılır.
“Ata” düğmesine tıklanarak işleme kısayol atanır.
Bir İşleme Atanmış Kısayol Tuşunu Kaldırmak
Soldaki komutlar listesinden bir komut seçilir. Sağ taraftaki ‘Geçerli Tuşlar’ listesinde bu
işleme atanmış kısayol tuşları listelenir. “Geçerli Tuşlar” listesinden silinecek kısayol tuş
kombinasyonu seçilir. “Kaldır”düğmesine tıklanarak kısayol tuşu kaldırılır.
Yapılan Değişiklikleri İptal Etmek
“Sıfırla” düğmesine tıklanarak yapılan değişiklikler iptal edilir ve bir önceki ayarlara dönülür.
Varsayılan Ayarlara Dönmek
“Varsayılanlar” düğmesine tıklanarak program ilk kurulduğundaki geçerli ayarlara dönülür.
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g. Görevler
Kullanıcıya bir görev atandığında Metus Library’nin vereceği uyarıları ayarlamak için
kullanılır.

Görev atandığında Görev Listesini yenile: Kullanıcıya yeni görev atandığında, ‘Görevlerim’
listesi otomatik olarak yenilenir.
Görev atandığında Uyarı Penceresi göster: Sağ alt köşede ufak bir uyarı penceresi çıkar.
Pencerenin görünür kalma süresi ayarlanabilir.
Uyarı penceresini canlandır: Uyarı penceresinin seçilen efektle görüntülenmesini sağlar.
Ses çal: Seçilen ses dosyası çalınır. Ses dosyası sağ taraftaki düğmeye tıklanarak seçilebilir.
Yalnızca wav dosyaları seçilebilir.
h. Mesajlaşma
Mesaj sunucusu ile aynı proje üzerinde çalışan kullanıcıların birbirleri ile mesajlaşması
sağlanabilir. Mesaj sunucusu seçmek için Mesaj Sunucusu bölümünde Sunucu Seç butonuna
tıklayın. Açılan pencerede networkteki tüm bilgisayarlar listelenir. Buradan mesaj
sunucusunun (MSS) kurulu olduğu bilgisayarı seçin ve Tamam butonuna tıklayın. Mesaj
geldiğinde programın vereceği tepkiler ayarlanır.
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Mesaj penceresini otomatik olarak göster: Bu seçenek seçili ise bir mesaj geldiğinde mesaj
penceresi açılmamış ise açılır, görünmüyor ise öne çıkarak görünür hale gelir.
Ses çal: Bu seçenek seçili ise mesaj geldiğinde seçili ses dosyası çalınır. Çalınacak ses
dosyası dosya adının sağ tarafındaki düğmeye tıklayanarak değiştirilebilir.
Not: Yalnızca wav dosyaları seçilebilir.
4.36 Veri Tabanı Yedekleme
1. Metus Library üzerinden;
Metus Libary üzerinden açık olan projenin yedeğini almak mümkündür. Sadece açık ve seçili
projenin yedeğini alır. Bütün Metus projelerinin yedeğini almaz. Proje menüsünden “Proje
Veritabanı Yedekle” seçilir ve aşağıdaki form (Form 1) açılır.

Form 1
Açılan formda yer alan yazı alanı içine backup dosyasının adı yazılır.
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Burada dikkat edilmesi gereken nokta buraya girelen dosya yolu SQL Server tarafından
yorumlanacak olmasıdır. Örneğin D:\Backup\Arsiv 11 12 2007.bak diye bir yol girilirse
SQL Server ın D:\ diskine yedekleme yapılır. Burda en çok yapılan hata backup alındıktan sonra
kullanıcı kendi diskinde backup dosyasını aramasıdır. Oysa dosya SQL Server ın D:\ sinde
olacaktır. Bu durumdan korunmak için buraya ağ yolu da girilebilir. Yani
\\fileserver\backup\Arsiv 11 12 2007.bak şeklinde.
Dosyanın uzantısını bak olarak eklemeyi unutmayınız.
2. SQL Server üzerinden;
Yedek alınacak veritabanına sağ tıklanır ve Tasks->Back up... seçilir ve aşağıdaki Form 2 açılır.

Form 2
Destination Kısmının alt tarafında Add.. tıklanarak yedeklemenin yapılacağı yer seçilir.
Dosyanın adı da Back up Set kısmına Name alanına yazılır. Kolaylık olması açısından tarih bilgisinin
dosya adına eklenmesinde fayda vardır.
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Geri Yükleme
Geri yükleme sadece SQL server üzerinden yapılacaktır. Bunun için proje SQL Server Management
Std. Açılır. Geri yükleme yapılacak olan database seçilir. Sağ tık Task->Restore->Database.. seçilir.
Form 3 Açılacaktır.

Form 3
Açılan formdan kaynak belirtmek gerekmektedir. Eğer SQL Server üzerinde yedek varsa From
Database adımından aksi halde From Device ile veritabını yedek dosyası seçilir.
Daha sonra Options tıklanır ve Overwrite the existing database (Form 4) seçilir.
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Form 4
OK seçilir.

Ne Kadar Sıklıkla Yedek Alınmalıdır ?
Projedeki hareketlere göre yedekleme sıklığı değişir. Eğer çok fazla hareket olan bir proje ise yani
yeni kayıtlar ve metadata girişi sık sık oluyorsa daha çok yedekleme yapılabilir. Az hareket olan bir
proje ise fazla yedeklemeye gerek yoktur. Bunların dışında 2-3 haftada bir yedekleme yapılabilir ve
son 5 yedek saklanabilir.

BÖLÜM 5. TROUBLESHOOT
1. Dosya arşivlemek isterken “Disk Bulunamadı” hatası alıyorum.

MAS (Metus Archive Server) çalışmıyor olabilir. Proje özelliklerinden arşiv sunucusuna bağlantının
olup olmadığını kontrol edin. Eğer bağlantı yok ise Computer Management içerisindeki servislerden
Metus Archive Server’ı started durumuna getirin.
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2. Proksi oluştururken aşağıdaki hatayı alıyorum.

MPS (Metus Process Server) çalışmıyor olabilir. Proje özelliklerinden process sunucusuna
bağlantının olup olmadığını kontrol edin. Eğer bağlantı yok ise bağlan butonu ile bağlantıyı
gerçekleştirin.
3. Proje özelliklerinden işlem sunucusundan bağlan dememe rağmen bağlantı olmuyor.
Computer Management içerisindeki servislerden Metus Process Server’ı started durumuna getirin.
4. Yeni Alan tanımlamama rağmen metadata alanında eklediğim alanı göremiyorum.
Seçmiş olduğunuz alanın karşısındaki kutucuklardan kriterinizin görünmesini istediğiniz asset tipi
kutucuğunu işaretleyiniz.

5. Dökümanları arşivlerken döküman içeriğini “asset content” fieldında göremiyorum.
Proje özellikleri menüsü içerisinde “diğer” seçeneğinden “Asset oluştururken dökümanlardan
metin içeriğini al” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olunuz.
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6. MAS’ a bağlanırken aşağıdaki hatayı alıyorum

MAS ( Metus Archive Server) çalışmıyor olabilir. Bilgisayarıma sağ tıkla manage’den
Shared Folders dan Sessions kısmı var onları temizlemek gerekir.

7. Proje oluşturmak için başka makinadaki SQL sunucusuna bağlanamıyorum.
SQL makinesinin güvenlik duvarı ayarlarını kontrol edin. Güvenlik duvarı kapalıysa ve hala
bağlanamıyorsanız SQL server’ı local system account ile değil yönetici hesabı ile çalıştırın.
8. MAS çalışıyor ancak assetlerin üstünde çarpı işaretleri var.
Client makinesinin MAS’ın kurulu olduğu servere Run üzerinden sorunsuz bir şekilde
gidip gitmediği kontrol edilmelidir.
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9. Asset olarak oluşturduğum video dosyasını oynatamıyorum.
Videonun codeği bilgisayarda kurulu değildir. Gerekli codeği kurduğunuzda sorunsuzca
oynatmalıdır. Windows Media’nın oynattığı her videoyu Metus sorunsuzca oynatır.
10. Video dosyalarında proksi çıkartınca Proksiden ses gelmiyor.
MPS servisi win2003 server işletim sistemi kurulu bir PC’de çalışıyor ise Proksi
ayarlarında audio’da windows audio 9.1 seçilmelidir.
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